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УТВЪРЖДАВАМ:

ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ГРАД БАНКЯ



Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал.5 от Наредба М915/22.О7.2019г., изм. и доп. ДВ 101/27.11.2020г.

на МОН за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в

съответствие със:
1. Стратегия за развитие на образователната институция.

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията.

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за

продължаваща квалификация, определяни ежегодно от МОН.

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с

педагогическия съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план.

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти.

Годишният план за квалификационната дейност е изготвен и в съответствие с изискванията на Закона за

предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Наредба М915/22.07.2019г. /изм. и доп. ДВ 101/27.11.2020г/ на

МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,

Колективен трудов договор М9Д01-197/17.08.2020 г. за системата на предучилищното и училищното образование.

|. ЦЕЛИ

В Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ - Банкя се осъществява въвеждащата и

продължаващата квалификация в съответствие с предмета на дейност на учебното заведение целяща:

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие и

самоусъвършенстване на учителите.
2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности.

3. Постигане на по-високо качество на педагогическия труд и по-високи резултати в учебната работа.

4. Стимулиране кариерното развитие на учителите.

Вътрешноинституционалната и въвеждащата квалификационна дейност се реализира в рамките на методическите

обединения по направления от задължително избираемата подготовка:

- на учителите по общообразователна подготовка (БЕЛ; чуждоезикова подготовка; природни и обществени науки и

спорт; математика и информатика)



- на учителите класни ръководители;
- на учителите по професионална подготовка (теория и практика).

||. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Изграждане на система за квалификация на педагогическите кадри на основата на План за квалификационна

дейност, приеман ежегодно в началото на учебната година. от Педагогическия съвет.
2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез

обмяна на педагогически опит.
3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и

неуспехи, трудности и проблеми, споделяне на добри педагогически практики.
4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети.
5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на

знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на

учителите.
7. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за

самоусъвършенстване и създаване на система за съхранение и споделяне опита на методическите обединения.
8. Подобряване работата на МО на класните ръководители, за изграждане на социални и граждански умения,

инициативност, предприемчивост и умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа
дейност сред учащите се.

9. Умело използване на механизмите на Европейските и Международни проекти за мотивиране кариерното
развитие на учителите.

10. Подпомагане усилията на учителите за повишаване на индивидуалната им квалификация чрез участие в различни
форми - курсове, семинари, конференции, тренинги и обучения по национални проекти и програми на МОН, РУО -
София град, ДИУУ и др., открити уроци в училище.



11. Използване самооценяването на учителите като средство за повишаване квалификацията на педагогическия

персонал.
12. Подобряване на личната компетентност на учителите чрез въвеждаща и продължаваща квалификация.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

При определянето на приоритетите за квалификация са отчетени разпоредбите на чл.224 ал.(1) и (2) от Закона за

предучилищното и училищното образование (ЗПУО), съгласно които повишаването на квалификацията се осъществява в

съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическите

специалисти, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика. Повишаването на

квалификацията на педагогическите специалисти е насочено и към напредъка на учениците, както и към подобряване на

образователните им резултати.
Определените за 2022/2023 учебна година приоритети в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ - Банкя са насочени

към: -

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешно училищната система за квалификация.
2. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за

самоусъвършенстване на учителите.
3. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците.
4. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОИ и функциониране на училището в съответствие с нормативните

изисквания чрез:
- обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОИ от педагогическия персонал;
- оптимизиране на организационната функция на заместник - директорите;
- провеждане от директора и заместник - директорите на системен административен и педагогически контрол по

спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения;
- провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по спазване на ЗПУО в ПГ по туризъм -

Банкя от учениците и прилагане на ефективни мерки за регулиране при отклонения.
5. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:
- квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност;



- актуализиране на педагогическите технологии;
- обмяна на добри практики в МО.
6. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището:
- текуща поддръжка на МТБ и хигиената;
- оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация, функционалност и познавателно -

възпитателно въздействие;
- диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната общност формулиране и прилагане

на коригиращи мерки.
"

7. Ориентиране на обучението по професионална подготовка към потребностите на пазара на труда чрез:
- квалификация за повишаване на компетенциите за провеждане на модерно професионално обучение;
- осъществяване на актуално теоретично професионално обучение;
- оптимизиране на практическото обучение чрез разширяване на тренировъчната форма на обучение .

ФОРМИ - самообразование, самоусъвършенстване, лектории, вътрешпноинституционални дискусионни форуми,

открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на педагогически

изследвания и постижения, споделяне на иновативни практики, участие в обучения, курсове, семинари, сбирки, школи,
практикуми (открити уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване на казуси), лектории, уебинар,

специализации, работни срещи, обмяна на опит със сродни училища в страната и чужбина, участие в Национални и

Европейски проекти.
ОРГАНИЗИРАНЕ:
1. На училищно ниво - въвеждаща квалификационна дейност
2. Продължаваща квалификационна дейност - Департамент за усъвършенстване на учители, Висши учебни

заведения и учебни заведения за следдипломна квалификация, други обучителни институции/организации, одобрени
от МОН, участие в проекти, програми, семинари и други.



ш. дейности ЗА изпълнение нд ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)
ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

И ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ (планира се при установена необходимост)

Организационна форма
(лектории,

вътрешноинституционални
дискусионни форуми,
открити практики,

методическо
Ръководител/

Вид квалификация/ подпомагане, презентации Време на Целева група отговорник за Брой академични
Тема на творчески проекти, „провеждане (брои участници) провежданата часове

резултати и анализи на
педагогически квалификационна
изследвания и форма

постижения, споделяне на
иновативни практики)

1. Иновативни методи, методическо Октомври - декември Всички учители Ръководител 4

техники и по помагане п езента ии 2022 г.д ” р ц направление ИКТ
интерактивност в на творчески проекти,
преподаването, Работа лекционен материал
с мултимедиен
софтуер Ргегд, боов|е
Гогтз, Ъеагпйпваррзогв,
Ригрозебатез, Нот

Ротатоез, Капоот и др.

2.0казване на Работна среща, постоянен Млади/новоназначени Старши учители 2

методическа
“

и наставничество
учители

педагогическа помощ
на МЛЗДИ/НОВИ КОЛЕГИ



омяна на опит при Открити практики, постоянен Всички учители Учители с клас 2

,чители с клас
квалификация

дискусионен форум
квалификация и

провеждане на
открити уроци.
4.Мултимедийни Споделяне на иновативни постоянен Всички учители Председатели на МО, 2

презентации с практики, презентации на психолог 2

обучителна цел творчески проекти,
лекционен материал ,

5.Интердисциплинарни Споделяне на иновативни ноември 2022 г.- Всички учители Председатели на МО 2

уроци по предмети от практики, Презентации на април 2023 г.
2

общообразователна и творчески проекти

професионална
подготовка.

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

Тема

Организационна
форма (курс, семинар,

тренинг, школа,
Време на провеждане Целева група Брой академични Източник на

ръководене Нд

практикум, лектория, (брой участници) часове финансиране

уебинар,
специализации и др.)

1.Създаване на по график за Всички педагогически Професионална

професионално курс 2022/2023 г. специалисти 8 + 8
гимназия по

електронно портфолио
туризъм „Алеко

на учители и другите
Константинов“ -

педагогическите
Банкя

специалисти
2.0рганизиране и тренинг по график за Директор Професионална

2022/2023 г. ЗДУД гимназия по



азователния процес
ЗДУПД 8 + 8 туризъм „Алеко ?

Константинов“ -

Банкя

З.Ефективни техники за
Директор Професионална

комуникация с по график за ЗДУД гимназия по

семинар
8 + 8

родители
2022/2023 г. ЗДУПД туризъм „Алеко

Всички педагогически
Константинов“ -

специалисти
Банкя

4.Активни методи за семинар по график за Всички педагогически 8 + 8 Професионална

обучение на
2022/2023 г. специалисти гимназия по

деца /ученици -

“
туризъм „Алеко

билингви

Константинов“ -

Банкя Ц

Забележка: Планът е отвор
форми на квалификация според собствените потре

НЗСТОЯЩИЯТ план е приет С решение на Педагогическия съве

Приложения:
1. Правила за организиране, провеждане
2. Правила за организиране, провеждане и отчит

ен за ПРОМЕНИ при необходимост. Педагогическите спе
бности след съгласуване.

И отчитане на вътрешноинституционалната квалифика

ане на продължаващата квалификация през

т - Протокол Не 14/ 02.09.2022 г.

ция през учебната година.
учебната година.

циалисти могат Да участват самостоятелно ПО избор В различни


