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В ПГРКК

ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ
за учебната 2021/2022 година

Настоящият план е изготвен на основание чл. 221 от Закона за предучилищното и училищното
образование и Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти; приет по решение на Педагогически съвет с
протокол № 14/09.09.2021 г. и е утвърден със заповед № 979/10.09.2021 г. на директора на ПГРКК.

I.
1.
2.
3.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ:

Общ брой на педагогическите специалисти в ПГРКК - 25 (двадесет и пет), от които:
Директор
Заместник-директор по учебната дейност
Заместник-директор по учебно-производствената дейност
Училищен психолог - 1
Ръководител направление ИКТ - 1
Учители - 7
Старши учители – 10
Външни лектори - 3
Педагогически специалисти с придобита професионална квалификационна степен:
ІІІ ПКС – 1
ІV ПКС – 12
V ПКС – 2
Общ брой на непедагогическите кадри в ПГРКК – 11.

IІ. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ПО ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛ
НА
ДЕЙНОСТИТЕ
ЗА
ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА
НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ПГРКК:
инж. Мая Тодорова Казакова - заместник-директор по учебно-производствената дейност в ПГРКК
III.
АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПГРКК ПРЕЗ УЧЕБНАТА
2020/2021 ГОДИНА
Квалификационната дейност в ПГРКК се осъществява по разработени Правила за провеждане
на квалификационна дейност, които са разгледани на заседание на Педагогическия съвет от
педагогическите специалисти – протокол №4/22.11.2017 година,
утвърдени със заповед №
217/23.11.2017 година на директора на ПГРКК, актуализирани са във връзка с обявената от СЗО
пандемия от COVID – 19 и обявената в РБ епидемична обстановка; съгласувани с Педагогическия
съвет - протокол № 12/14.09.2020 г. и са утвърдени със заповед № 1056/14.09.2020 г. на директора на
ПГРКК.
Педагогически специалисти преминали обучение през 2020/2021 година с присъден
квалификационен кредит:
- 1 квалификационен кредит – 5 педагогически специалисти
- 2 квалификационни кредита – 7 педагогически специалисти
- 3 квалификационни кредита – 2 педагогически специалист.
Без присъдени кредити са осем педагогически специалисти поради нереализиране на част от
плануваните обучения от външни организации.
В края на учебната 2020/2021 година се проведе анкета за проучване желанията на
педагогическия персонал за квалификация. Със заповед №1067/09.09.2019 година на директора на
ПГРКК е определено отговорно лице по планиране, координиране, управление и контрол на
дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в ПГРКК – Русе.
Разработен е годишен план за квалификационната дейност, съобразен с направените предложения от
педагогическите специалисти и с приоритетите на училището, приет на заседание на Педагогическия
съвет - протокол № 12/14.09.2020 г. Квалификационната дейност се отчита в електронен вид с
индивидуална Отчетна карта за участие в квалификационна дейност, която представлява СФ-0309/изд.I от 2012 г. на действащата Система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2015.

Осъществената вътрешноучилищна квалификационна дейност е активна и ползотворна,
осъществявана от директор, заместник – директори и Методическото обединение на учителите по
общообразователна и професионална подготовка. По – голяма част от обученията са проведени в
електронна среда от разстояние през платформата TEAMS. Участие в проведените обучения са взели
всички педагогически специалисти от ПГРКК.
Извънучилищната квалификационна дейност през учебната 2020/2021 година се реализа в
електронна среда от разстояние и присъствено след отпадане на част от ограничителните мерки за
разпространение на COVID - 19. Училищното ръководство насърчава педагогическите специалисти за
участие в различни квалификационни форми и придобиване на професионално квалификационни
степени, като координира връзката с институциите за квалификация на учители и с експертите в РУО
на МОН и др.
От месец октомври 2018 година стартира проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация
за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с продължителност от 2018 до 2021
година. През учебната 2020/2021 година участници в дейностите, по проекта са шест педагогически
специалисти от ПГРКК, като са входирани и регистрирани заявления за участие в Дейност 2:
„Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на
професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за
придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.”
Силни страни:
- използване на иновативни методи и техники в образователно-възпитателния процес в реална среда и
при обучение в електронна среда от разстояние;
- споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми
на реализация;
- екипна работа по проблеми, свързани със съвременните методи на работа в електронна среда от
разстояние;
- повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа с различни електронни
платформи за достигане на високо качество на образование при обучение на учениците в електронна
среда от разстояние;
- обективна оценка за полезността от повишаване на квалификацията в рамките на действащата
нормативна уредба.
Слаби страни:
- не винаги обученията отговарят на очакванията на педагогическите специалисти;
- обученията за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от външни
институции се провеждат в почивните дни и се нарушава непрекъснатата седмична почивка на
служителите от най-малко 48 часа регламентирани в КТ.
Подкрепа на новоназначените педагогически специалисти за бързо адаптиране към
учителската професия и повишане на компетентностите им.
През изминалата учебна година нямаше новоназначен педагогически специалист, на който да се
оказва методическа подкрепа за при планиране на урочната дейност.
IV. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ през учебната 2021/2022 г.
Организиране и провеждане на квалификационни дейности за повишаване компетенциите на
педагогическите специалисти според личните им предпочитания на принципа на доброволност,
осъзната потребност и обективна оценка за тяхната полезност в рамките на действащата нормативна
уредба чрез:
1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност:
- Утвърждаване на Методичните обединения като център за вътрешноквалификационна дейност;

- Образователно – възпитателен процес и работа в условията на COVID-19;
- Използване на иновативни методи и техники за работа с електронни платформи за провеждане
на образователно-възпитателния процес във виртуална среда;
- Методи и подходи за работа в електронна среда от разстояние с ученици с обучителни
затруднения;
- Създаване на условия за стриктно спазване на Държавните образователни стандарти и
функциониране на ПГРКК в съответствие с нормативните изисквания на Закона за предучилищното и
училищното образование и Закона за професионалното образование и обучение при превключване
към обучение в електронна среда от разстояние.
2. Извънинституционални квалификационни дейности:
- Обща педагогическа специализация;
- Специализация в конкретна научна област;
- Работа с хиперактивни деца;
- Мотивиране на педагогическите специалисти с минимален педагогически опит да повишават
компетентностите си;
- Придобиване на Професионално квалификационна степен от педагогическите специалисти.
Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти в ПГРКК е насочена към
към напредъка на учениците и подобряването на образователните им резултати.
3. Извънинституционална квалификация на непедагогическите кадри:
- Осигурителното и трудовото законодателство – промени.
V. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Усъвършенстване на професионалните умения на учителите, промяна и развитие на
професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото развитие, новите
образователни изисквания за обучение в електронна среда от разстояние.
2. Постигане на по-висока ефективност в образователно-възпитателния процес и развиване на
позитивна нагласа към „учене през целия живот” чрез нововъведения в преподаването, ученето и
оценяването на знанията на учениците в електронна среда от разстояние.
3. Повишаване ангажираността и мотивацията за учене на учениците в ОРЕС и постигане на
позитивни, трайни промени при овладяването на знанията чрез превръщане на уменията в навици.
4. Работа с ученици с ниски резултати (обучителни затруднения) и специфични техники за
диференцирано преподаване в ОРЕС.
5. Усъвършенстване на професионалните умения на непедагогическите кадри, промяна и
развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото
развитие.
VI. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Тема
Форма
Участници/
Обучителна
Период
Отговорник
№
на
целева група
организация на
обучение
провеждане
анкета
педагогическите
ПГРКК
09.09.2021 г.
Директор,
1 Проучване
желанията на
педагогическите
специалисти за
участие в
квалификационни
форми по теми.

специалисти от
ПГРКК,
включително и
външни лектори

отговорник за
квалификационната дейност

2

3

4

5

6

Запознаване с
семинар
измененията и
допълненията на
нормативните
документи свързани
със Закона за
предучилищното и
училищното
образование
Разработване на
работна
планове за
среща
дейността на
методическите
обединения
Електронен
дневник „Админ
Плюс” - уеб
базирано решение
за наблюдение и
контрол на
цялостния
образователен
процес в училище
Мерки за
преодоляване на
установените
дефицити в
обучението по
различните
предмети на
учениците
Техники работа с
ученици с ниски
резултати
(обучителни
затруднения) и
специфични
техники за
диференцирано
преподаване в
ОРЕС.

педагогическите
специалисти от
ПГРКК,
включително и
външни лектори

ПГРКК

29.10.2021 г.

Директор,
Председатели
на
Методически
обединения

ПГРКК

30.09.2021 г.

Председатели
на
Методически
обединения

Обмяна на
опит

Председатели на
методичните
обидинения,
педагогическите
специалисти от
ПГРКК
педагогически
специалисти

ПГРКК

30.09.2021 г.

ЗДУД;
Ръководител
направление
ИКТ

Обмяна на
опит

педагогическите
специалисти

ПГРКК

30.11.2021 г.

Директор;
Председатели
на
Методически
обединения

Обмяна на
опит

педагогически
специалисти

ПГРКК

30.06.2022 г.

Директор;
Председатели
на
Методически
обединения

2. ВЪНШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
№ Тема
Форма на Участници/
Обучителна
Период на
обучение целева група организация
провеждане
Педагогически съгласно
по предложени
1. Теми по Плана за семинар,

2.

квалификация на
РУО - Русе
Посещение на
съвещания с

практикум
обучение
съвещание

специалисти

информацията

графици

Педагогически
специалисти

РУО - Русе

по предложени
графици

Отговорник
отговорник за
квалификационната дейност
отговорник за
квалификаци-

3.

експерти от РУО
– Русе по
предмети
Теми по проект
BG05M20P0012.010-0001
„Квалификация
за
професионално
развитие на
педагогическите
специалисти“

онната дейност

семинар

Педагогически
специалисти

съгласно
информацията
по проекта

по предложени
графици

3.ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ
Тема
Форма
Участници/
Обучителна
Период
№
на
целева група
организация на
обучение
провеждане
работна
непедагогически
ПГРКК
30.09.2021 г.
1 Прилагане на

2

насоки за работа
на системата на
училищното
образование
в ПГРКК през
учебната 2021-2022
година
в условията на
COVID-19
Превантивни и
аварийноспасителни
дейности през
зимния период и
при усложнена
зимна обстановка в
ПГРКК

среща

кадри

работна
среща

непедагогически
кадри

ПГРКК

30.11.2021 г.

4.ВЪНШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ
№ Тема
Форма на Участници/
Обучителна
Период на
обучение целева група организация
провеждане
непедагогичес съгласно
по предложени
1. Осигурителното семинар,
обучение
ки кадри
информацията
графици
и трудовото
законодателство
– промени.

отговорник за
квалификационната дейност

Отговорник
Директор,
отговорник за
квалификационната дейност

Директор,
отговорник за
квалификационната дейност

Отговорник
отговорник за
квалификационната дейност

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ
Съгласно Колективния трудов договор за системата на народната просвета, годишните
средства за квалификация на педагогическите кадри се определят в размер не по-малък от 1,2 % от
годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал и се предоставят за
включването на педагогическите кадри в квалификационни курсове, предварително съгласувани
със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора:
1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна
година и са в размер на 1,2% от годишния ФРЗ.
2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.
3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на
бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за
квалификационна дейност и др.
4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава
финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на педагогическия специалист,
финансирането става с лични средства.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
Настоящият План за квалификационна дейност на ПГРКК е неразделна част от Годишния
план на училището и е отворен за допълнения и промени през учебната 2021/2022 година във
връзка със Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА №15/22.07.2019 г. за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти.
Контрол по изпълнение на плана за квалификационна дейност се осъществява от директора.
Резултатите от квалификационната дейност се докладват на годишен педагогически съвет.

