
1 

 

 

 

 

   ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

“СТЕФАН  ЦАНОВ” – ГР.К Н Е Ж А 
ОБЩ.КНЕЖА  ОБЛ.ПЛЕВЕН  УЛ. “МАРИН БОЕВ” №5, ТЕЛ/ФАКС 091327376, e-mail: pgz_kneja@abv.bg;   

 

 

 

Утвърдил: ……………………….. 

Директор: Светлана Калапишева 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 

I. Квалификационната дейност в училище се осъществява въз основа на: 

 

1. ЗПУО – гл. 11, раздел 3-5; 

2. Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти; 

3. Кодекс на труда; 

4. Анекс към Колективен трудов договор за отрасъл „Образование”от 13.09. 2017г.; 

5. План за квалификационната дейност на училището /институцията/; 

Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО – Плевен, 

университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо 

образование, неправителствени организации, чрез участие в проекти и програми за 

квалификационни дейности, до влизане в сила на нови изисквания. 

 

II. Общи положения, условия и ред за повишаване на квалификацията и 

професионалните умения на персонала /педагогически и 

непедагогически/ 
 

1. Педагогическият и непедагогическият персонал имат право да повишават 

образованието и професионалната си квалификация, както и да получават 

информация за възможностите за повишаване на образованието и 

професионалната си квалификация. 

2. На институционално ниво квалификация се осъществява от институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование по план за 

квалификационната дейност, като част от годишния план за дейността на 

училището и в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията 

за развитието й, с установените потребности за повишаване на квалификацията 

на педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на 

атестиране, при отчитане и на годишните средства за квалификация и 

възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. 

3. Програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти за одобрение и вписване в регистъра може да представят: 

- Лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите; 
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- Лица, учредени в съответствие със законодателството на друга страна 

членка; 

4. Производството за одобряване на програмите за обучение, за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти започва по писмено заявление 

на лицата по чл. 230 от ЗПУО. 

5. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва 

чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. 

Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен 

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти. 

6. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по 

програми на организациите в не по-малко от 48 академични часа за всеки период 

на атестиране. 

7. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се 

организира от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, 

както и по международни и национални програми. Вътрешноинституционалната 

квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат 

квалификационни кредити. 

8. Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по 

избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил 

на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия 

специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с 

националната, регионалната, общинската и училищната политика. 

9. Педагогическият специалист или непедагогическият служител, желаещ да 

участва в квалификационни форми, заявява това /писмено или устно/ до 

директора на образователната институция. 

10. В случаите, когато броят на заявилите желание е голям, Директорът и 

председателят на комисията по квалификация могат да извършат подбор на 

желаещите в зависимост от: 

- Необходимостта от обучение за съответния преподавател/служител; 

- Предпоставките за прилагане на наученото в дейността на ПГЗ „Стефан 

Цанов”; 

11. При завръщане от квалификационна форма, участникът представя на Директора 

на училището отчетните финансови документи и полученото удостоверение. 

12. Участниците в извънинституционални квалификационни дейности са длъжни да 

запознаят педагогическия колектив със съдържанието на обучението /ако 

новостите засягат цялостния образователен процес/ или на работна среща на 

методическото обединение /ако новостите засягат само отделни учебни 

предмети/. 

13. Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на 

педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от 

педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват 

активното му участие в реализирането на политиката на училището, 

професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното 

му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. 

 

III. Извършване на годишен анализ:   

 

 

1. Всеки педагогически специалист представя на Директора на училището: 
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- Попълнена индивидуална квалификационна карта; 

- Кратък анализ на резултатите от участието си в квалификационните форми 

/къде е приложено/; 

- Предложения за теми за квалификация през следващата учебна година, както 

и предложения за актуализиране на правила, механизъм за квалификационна 

дейност; 

2. Анализират се получените резултати от квалификационната дейност пред 

Педагогическия съвет. 

3. Свързват се получените резултати с диференцираното заплащане на 

педагогическите кадри. 

 

IV. Мотивация и стимулиране на персонала за участие в 

квалификационните дейности 

 

1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, 

имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на 

институционално равнище. 

2. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни 

степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и 

заплащането на труда по ред, определен в нормативни актове и/или чрез 

вътрешните правила на ПГЗ„Стефан Цанов”. 

3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез 

подходящи отличия. 

4. Възможност за кариерно развитие. 

5. Диференцирано заплащане за по-високо образование и квалификация. 

 

Механизъм за финансова подкрепа 

 

I. На педагогическите кадри 

 

1. Финансирането се осигурява в рамките на бюджета на образователната 

институция, от собствени приходи, дарения или чрез съфинансиране. 

2. Размерът на средствата за квалификация на педагогическите кадри: 

- Общо на педагогическия персонал се изчисляват като 1 % от Фонд „Работна 

заплата” за педагогическия персонал. 

- Средствата /общо за педагогическите кадри/ за учебната 2017/2018 година, 

възлизат на  5 672 лв. /пет хиляди шестстотин седемдесет и два лева/.     

- Средствата /средно/ за един педагогически специалист възлизат на 149, 27 

лв. /сто четиридесет и девет лева, двадесет и седем стотинки/. 

- Когато квалификацията е платена, в този процент се включват средствата за 

такса /хонорар на обучителя/ и за логистични разходи. 

- Средствата за квалификация в образователната институция се разпределят 

както следва: 

№ Вид дейност Процент 

1 За дейности с цялата колегия – тренинги, семинари /заложени в 

плана за квалификационна дейност, утвърден на ПС/ 

40% 

2 За участие в национални форуми – национални конференции, 

конгреси, семинари с международно участие и др. 

30% 

3 За участие в квалификационни дейности – лично заявени, 

тематични програми, програми за кариерно развитие, програми за 

30 % 
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професионално-квалификационно развитие. 

 

3. Ако сумата за определена квалификационна дейност на даден педагогически 

кадър надвишава средния разход за квалификация в образователната институция 

с повече от 50 %, директорът определя лимита или възможността за 

съфинансиране. 

4. Изцяло се финансират от бюджета на образователната институция следните 

форми за повишаване на квалификацията: 

- Свързани с иновационни методи на преподаване; 

- Обхващащи подготовка по ново учебно съдържание; 

- Организирани от образователна институция; 

- Организирани от РУО; 

5. Средствата за повишаване квалификацията на педагогическите кадри може да 

бъдат осигурени: 

- Изцяло от държавния бюджет, когато се въвеждат нови или се променят 

съществуващите държавни образователни стандарти; 

- От бюджета по даден проект или програма – съгласно условията, разписани 

там; 

- От организиращата страна – съгласно условията, разписани от нея. 

6. Средствата за квалификация на педагогическите кадри могат да бъдат 

използвани, както индивидуално от всеки, така и за екипни /групови/ 

квалификационни форми, за което е направено обсъждане на педагогически 

съвет. 

7. В случаите, когато даден педагогически специалист: 

- Не участва в нито една квалификационна форма, /по негово желание, на 

различно равнище, индивидуално или екипно/, то средствата, предвидени за 

квалификацията му се преразпределят за останалите педагогически 

специалисти. 

- Не желае да участва в колективна квалификация за образователната 

институция, той има право да използва предвидената сума за други 

квалификации. При нежелание за участие в колективна квалификация, 

педагогическият специалист подава писмено заявление за това до Директора 

на ПГЗ „Стефан Цанов”. 

 

II. На непедагогическия персонал: 

 

1. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията /трудово-

правни, финансови и др./ се договарят между педагогическите кадри и 

Директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда. 

 

Заключителна част: 

 

Правилата за извършване на квалификационна дейност в ПГЗ „Стефан Цанов” – град 

Кнежа, са приети на заседание на педагогическия съвет с Протокол №1 /15.09.2017г., 

утвърдени от Директора на училището и подлежат на актуализация при промяна на 

фонд „Работна заплата”. 

 

 


