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I. Кратък анализ на дейността на училището през предходната учебна година 

 

Цялостната дейност на ПГСАГ „Кольо Фичето”- Бургас през изминалата учебна 

2021/2022 година е осъществена в съответствие със Закона за предучилищно и 

училищно образование, наредбите, с които се утвърждават държавните образователни 

стандарти, стратегията на училището 2020-2024 и залегналите в годишния план цели и 

приоритети, реализирани чрез училищните политики. 

       Тези политики изразяват потребностите на училищния екип, на училището като 

цяло и са опит да се търсят адекватни решения за изпълнение на стратегическите цели. 

Водещи училищни политики са: 

        ● Привличане и задържане на учениците, подлежащи на задължително училищно 

обучение. 

        ● Осъществяване на качествен образователен процес. 

        ● Анализ на резултатите от входно ниво, годишен успех, НВО, ДЗИ, ДКИ. 

        ● Политика за постоянна квалификация на педагогическия персонал. 

        ● Нови политики, които последователно се адаптираха и разгърнаха съобразно 

изискванията на чл. 174 ал 2 от ЗПУО и спецификите на училището: 

               ● Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика 

               ● Изграждане на позитивен организационен климат 

               ● Утвърждаване на позитивна дисциплина 

               ● Развитие на училищната общност 

               ● Партньорството с родителите – ефективен подход за приобщаване на 

учениците към училищната среда, подобряване на постиженията им в образователната 

подготовка и осъществяване на училищните политики. 

 

През учебната 2021-2022 година в ПГСАГ „Кольо Фичето“ се обучават 791 ученици 

от дневна и самостоятелна форма на обучение. Педагогическият състав се състои от 60 

души, в това число директор, 3 заместник-директори, училищен психолог и 

педагогически съветник. Всички педагогически специалисти притежават учителска 

правоспособност и необходимата квалификация. 

  

Резултати от образователния процес – ДЗИ, ДКИ, НВО. 

 

      През учебната 2021-2022г. през сесия май-юни се проведе Задължителен държавен 

зрелостен изпит по Български език и литература/ 18 май / и   Задължителен държавен 

изпит за придобиване на професионална квалификация /20 май /. Подготовката на 

учениците за успешното полагане на тези изпити се извършваше през цялата учебна 

година в условията на обучение в присъствена и електронна среда от разстояние. 

      Учениците от XII-те класове в края на учебните занятия на учебната 2021-2022 имат 

среден успех Мн. Добър 4,77. За сравнение: Средният успех на учениците от XII-те 

класове в края на учебните занятия на учебната 2020—2021г. е бил Мн.добър 4,88, а  в 

края на учебната 2019-2020 г. е бил: Мн.добър 4,83. Изводът е, че средният успех в 

последните две години бележи лек спад. 

      До сесия май-юни 2022г. бяха допуснати 141 зрелостници от дневна форма на 

обучение и 1 зрелостник от минали години. Това е първият випуск, който завърши 

средното си образование чрез полагане като втори задължителен държавен изпит 

изпита за придобиване на професионална квалификация. Съгласно възможностите, 

които дава нормативната база зрелостниците от спец. «Строителство и архитектура», 

«Водно строителство» и «Парково строителство и озеленяване» разработваха тема, а 
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тези от спец. «Геодезия» работиха на тест. Всички задания за част теория и практика 

бяха разработени от педагогическите специалисти по професионална подготовка 

съобразно Националните изпитни програми на МОН. 

      На ДЗИ по БЕЛ се явиха 141 зрелостници от дневна форма и 1 зрелостник от 

минали години. 

      Успешно са положили ДЗИ по БЕЛ 139 ученици. Средният успех на явилите се  

зрелостници по БЕЛ е Добър 4,03.  Слаби оценки имат трима. 

       На ЗДИППК от допуснатите 141 ученици се явиха 135 като от тях 126 са го 

издържали успешно, а 9 не са.  

       Общият среден успех е Добър 4,23.  

Учениците от двете паралелки на специалност « Строителство и архитектура» са 

постигнали среден успех: Мн. добър 4,53. Петима не са положили успешно изпита. 

Зрелостниците от специалност « Водно строителство» имат среден успех: Добър 

3,91 като трима не са положили успешно изпита, а двама не са се явили. 

Учениците от специалност « Геодезия» са постигнали среден успех: Мн. добър 

4,54. Всички са положили успешно изпита. 

Учениците от двете паралелки на специалност « Парково строителство и 

озеленяване» са постигнали среден успех: Добър 3,86 като двама не са положили 

успешно изпита, а двама не са се явили. 

Дипломи за средно образование получиха 124 зрелостници от дневна форма на 

обучение и един от минали години. 

Резултатите от ДЗИ по БЕЛ от сесия май-юни 2022г. спрямо резултатите от ДЗИ 

по БЕЛ сесия май-юни 2021г., 2020г.и 2019г. показват тенденция на незначителен спад. 

Средният успех на зрелостниците през 2021г. на ДЗИ по Български език и литература е 

бил : Добър 4,16; през 2020г.е бил: Добър 4,19  , а през 2019г.е бил: Добър 4,15 . 

За ЗДИППК не може да се направи такова сравнение, защото за първи път 

изпитът е задължителен за всички и няма аналогични статистически данни. 

През м.юни 2022г. се проведе НВО по БЕЛ и Математика в X клас. Явиха се 155 

ученици. Двама ученици по желание положиха изпит по чужд език за придобиване на 

ниво В 1.1. по общата европейска езикова рамка. Резултатите по БЕЛ  могат да се 

отчетат като успешни, тъй-като от изпратената от РУО-Бургас сравнителна таблица се 

вижда, че са по-високи от тези на регионално и национално ниво. Резултатите по 

математика за втора поредна година са по-ниски. Въпреки че тези незадоволителни 

резултати не се наблюдават единствено в гимназията, а се отчитат на национално ниво, 

видно от изпратената таблица от РУО Бургас, е необходимо изготвянето на мерки за 

преодоляване на обучителните затруднения от МО „Математика и информационни 

технологии.“ 

През учебната 2021-2022 година гимназията бе избрана от Център за оценяване 

в предучилищното и училищното за участие в Програмата за международно оценяване 

на учениците – PISA 2022. Изследването се проведе на 22.03. и 23.03.2022 г. В него 

взеха участие 48 ученици, родени през 2006 г. Изследването се проведе изцяло в 

електронен вариант посредством компютърно базиран тест като приоритетно се 

оценяваха знанията и уменията на учениците по математика. 
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            В изпълнение на стратегията на ПГСАГ “Кольо Фичето“ – Бургас  всяка учебна 

година се проследява  динамиката в успеваемостта на учениците по три учебни 

предмета.  

Философия – Среден успех :  Отличен 5.76. И трите випуска показват отличен 

успех  като най-високи са постиженията на осмокласниците. Учениците от осмите, 

деветите и десетите класове познават учебното съдържание, имат много малко 

пропуски в знанията и уменията; усвоени са всички нови философски и 

психологически понятия и се използват правилно. Те умеят да правят обобщения и 

изводи, осмислят причинно-следствени връзки; създават и аргументират собствени тези 

и идеи, свързани с общочовешките ценности и личностното самосъзнаване. Учениците 

решават казуси и се справят с цялото разнообразие от учебни задачи в различни 

ситуации.  

Физика – Среден успех:  Добър 4.25. И при трите випуска се регистрират близки 

резултати в края на учебната година. Най-добро е представянето на деветокласниците– 

Среден успех: Добър 4.34. Най-високи са постиженията на А- паралелките, показали 

много добър успех. Най-слабо е представянето на IXД, XД и XЕ класове. Няма класове 

със задоволителни резултати. Учениците са усвоили голяма част от основни физични 

понятия, закони и принципи в разделите, застъпени в учебната програма по физика.  

Парково строителство – Среден успех : Мн. Добър 4.65. Най- високи резултати 

показват XIД клас със Среден успех: Мн. Добър 5.15, най-слабо, но добро е 

представянето на XIIЕ клас.  В края на годината като цяло учениците показват много 

добри знания по учебния предмет. Учениците знаят и могат да определят необходимите 

материали при изграждане на паркови елементи; знаят да прилагат правилните грижи 

за декоративната растителност; познават и могат да подбират подходяща техника за 

дейностите по поддържане на парковите обекти; знаят какви са нормативните 

изисквания при засаждане на декоративната растителност. Необходимо е да се работи 

за подобряване дисциплината и комуникацията на учениците, за  повишаване на 

тяхната прецизност, наблюдателност, инициативност и отговорност към учебния 

процес.  

Технология на строителните процеси - Среден успех : Мн. Добър 4.88. По-добър е  

успехът на XIА клас. В процеса на обучение се отчита, че е постигнати  повечето от 

очакваните резултати. Учениците описват правилно строителните процеси с малки 

неточности. Пропуски има  на ниво прилагане на специфични дейности и 

характеристики за отделните строителни процеси. Анализът налага следното 

обобщение:  В края на годината   отчитаме промяна  на нивото на успеваемост на 

учениците по проследяваните учебни предмети в положителна посока.  Най-голяма  

динамика има  по философия с 0.5%. По парково строителство и технология на 

строителните процеси  се наблюдава повишаване на резултатите с 0.3%. По физика е 

налице стабилност на годишните резултати спрямо тези от първия срок.  

  В края на учебните занятия на педагогически съвет, се отчетоха посочените по-

горе по-високи резултати във всички випуски, като резултат от дейността и 

превантивните мерки на учителите от съответните методически обединения. 

В края на 2021-2022г. средният успех на учениците в гимназията бележи ръст 

спрямо предходните две години: той е Мн. Добър 4,87. В края на учебната 2020-2021г. 

средният успех на учениците в гимназията е бил Мн.добър 4,73. А в края на учебната 

2019-2020г. средният успех е бил Мн.добър 4,83.  

През учебната 2021/2022г. се проведоха държавни изпити за придобиване на 

професионална квалификация в три сесии, съобразно заповед на Министъра на МОН. 

Резултатите са както следва: 

- сесия януари от общ брой 11 допуснати (8 от минали години и 3 от 

квалификационен курс), 8 явили се, 5 са придобили квалификация; 
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- сесия юни – общ брой допуснати 6 (1 от минали години и 5 от квалификационен 

курс), 5 са се явили и 4 са придобили квалификация. 

- сесия септември – допуснати 3 (2 от минали години и 1 от квалиф. курс), 

…………………..  

 

През изминалата 2021-2022 учебна година могат да се отбележат следните силни 

страни в дейността на училището: 

-  дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна 

организация и своевременно изпълнение на поставените от ръководството задачи. 

-  квалификационната дейност в гимназията и през изминалата учебна година 

отговаря на изискванията за постоянна квалификация на педагогическите специалисти. 

-  успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран 

бюджет и периодично предоставяне на информация относно разходването на бюджета 

на Общо събрание и Обществен съвет; 

-  осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно 

реализиране целите на образователно-възпитателния процес. 

-  установена практика за активно популяризиране дейността на училището 

пред обществеността чрез училищния сайт, Фейсбук групата на училището и местните 

медии. 

-  непрекъснато обновяване на материалната база на училището с цел 

осигуряване на съвременна образователна среда. 

-  морално и материално поощряване на ученици, постигнали отлични 

резултати в обучението, постижения в различни състезния и инициативи, както и при 

организиране и участието им в доброволчески инициативи или такива, издигащи 

престижа на гимназията. 

- добра екипна работа спомагаща за напредъка на ученик със СОП. 

-   добра организация при провеждането на ОЕСР 

 

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с: 

 

            - Неглижиране от някои педагогически специалисти на необходимостта от 

познаване на нормативната база в образованието пряко свързана с работата на 

учителите в частност Наредба No 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците и Наредба за приобщаващото образование; 

- Недостатъчно използване на образователни платформи от педагогическите 

специалисти за изпитване на учениците; 

-  При присъствено обучение дежурните учители и персонал недостатъчно 

контролира опазването на материалната база от страна на учениците, както и спазване 

на противоепидемичните мерки в общите помещения и по-конкретно носене на маски 

от учениците; 

-  Пропуски на учителите при внасянето на темите на преподаденото учебно 

съдържание за деня, отразяването на отсъствията и внасянето на поставени в учебния 

час оценки; 
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-  При ОЕСР се наблюдава понижаване мотивацията  за учене при някои от 

учениците. Това води до пропуски в знанията им, допускат се отсъствия по 

неуважителни причини;  

-  Пропуски от страна на педагогическите специалисти за обявяване на 

ученици с обучителни затруднения с цел провеждане на допълнителни консултации; 

-  Неглижиране от страна на някои класни ръководители попълването на 

всички рубрики в електронния дневник, в частност „Ученическа подкрепа“ ; 

-  Слабо участие на гимназията в Национални програми и проекти, което 

рефлектира негативно върху възможностите за контакти и комуникация с подобни 

училища, професионални институции и мотивиране на учениците.  

 

 

 

 

II. Приоритети в училищната политика за учебната 2022/2023 г. 

 

1. Повишаване   привлекателността   и   качеството   на   професионалното   

образование   и обучение чрез връзката му с пазара на труда. 

2. Подобряване на образователната инфраструктура и модернизиране на 

материалната база в съответствие с изискванията на Наредба № 24 за физическата 

среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата 

и центровете за личностно развитие. 

3. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 

учениците. 

4. Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на 

учениците чрез извънкласни форми. 

5. Участие в национални програми и проекти.  

6. Изграждане на училищна е-политика. 

7. Разширяване на комуникацията с браншови организации, институции и 

представители на бизнеса с цел добро сътрудничество и партниране. 

 

 

Мисия на училището 

 
Мисията на ПГСАГ „Кольо Фичето“ е да създаде възможно най-добрите условия 

за личностно развитие на всеки ученик, да осигури съвременна, модерна и 

професионална подготовка на висококвалифицирани, конкурентно способни, търсени 

кадри, с изградение умения да се реализират в условията на пазарна икономика.  

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, чрез 

предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и 

изисквания за качество. Да дадем възможност на подрастващото поколение да се 

развива като отговорна и активна част от обществото. Осигуряването на равен достъп и  

подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на училищното образование на 

учениците е предпоставка за равноправната и пълноценната личностна реализация. 

ПГСАГ „Кольо Фичето“ чрез постоянната си работа създава гаранции за 

качествено образование на децата и младите хора, обучавани в училището, като част от 

съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, 

които са им необходими, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.  
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Визия на училището 
 

Училище с традиции – училище с бъдеще 

Утвърждава ПГСАГ „Кольо Фичето“ като конкурентно способно училище с 

непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и 

интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, насърчава и подкрепя 

всяка отделна личност да получи образование, съответстващо на потребностите на 

съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните 

умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.   

 

ЦЕННОСТИ 

 

   

Автономност  

   

Училището, като част от  системата на образованието ползва 

автономия да провежда собствена политика, отговаряща на 

държавните образователни изисквания.  

Отчетност  

   

Всички участници в образователната и възпиталната дейност 

отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 

ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.  

Ефективност  

   

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите 

с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 

въздействие.  

Законосъобразност  

   

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 

съответстват на Конституцията на Република България, на 

законите и другите нормативни актове.  

Сътрудничество  

   

Успешната образователна и възпитателна политика се основава 

на широко участие в сътрудничество с други институции. 

Отговорност  

   

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-

обслужващия персонал, ангажирани в образователната, 

възпитателната и обслуждащата дейност, осъществявана в 

училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с 

дългосрочно въздействие.  

Ориентираност 

към личността  

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.  

Равен достъп  Всеки ученик постъпил в училището има право да получи 

качествено образование, което отговаря на нуждите и 

способностите му.  

Единство в 

многообразието  

   

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите 

хора се осъществяват в рамките на единна културно-

образователна среда, която създава гаранции за защита и 

развитие на отделните култури и традиции в рамките на 

училищната образователна политика и общо културно-езиково 



8 

 

пространство.  

Гъвкавост  

   

Образователната и възпитателната деност е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и предоставя 

възможности за свободен избор на обучаваните.  

Новаторство  

   

Административното ръководство и педагогическата колегия 

демонстрира воля и възможности за възприемане на нови 

подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.  

 

III. Приоритетни направления в дейността на училището. 

 

I. Повишаване   привлекателността   и   качеството   на   професионалното   

образование   и обучение чрез връзката му с пазара на труда. 

II. Подобряване на образователната инфраструктура и модернизиране на материалната 

база в съответствие с изискванията на Наредба № 24 за физическата среда и 

информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за личностно развитие. 

III. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. 

IV. Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците 

чрез извънкласни форми. 

V. Участие в национални програми и проекти.  

VI. Изграждане на училищна е-политика. 

VII. Разширяване на комуникацията с браншови организации, институции и 

представители на бизнеса с цел добро сътрудничество и партниране. 

 

 

  

 

IV. Главна цел. Оперативни цели  

Главна цел: Осъществяване на качествена професионална подготовка, осигуряваща 

пълноценна социална адаптация и конкурентна професионална реализация. 

Оперативни цели: 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното 

образование съобразно индивидуалните способности и потребности на 

учениците чрез привеждане дейността на училището в съответствие с 

разпоредбите на ЗПУО и ДОС; 

2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез 

прилагане на училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование. 

3. Формиране на чувство за принадлежност към училището. 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на 

педагогическите специалисти  

5. Разширяване на участието и отговорностите на социалните партньори в 

             професионалното образование и обучение. 
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V. Дейности за реализиране на целите и приоритетите 

 

Дейности в изпълнение на изведени на училищно ниво цели и приоритети  

 

Оперативна цел Дейности Срок Отговорни 

лица 

Индикатори Финансиране 

1. Поддържане 

на високо 

качество и 

ефективност в 

процеса на 

училищното 

образование 

съобразно 

индивидуалните 

способности и 

потребности на 

учениците чрез 

привеждане 

дейността на 

училището в 

съответствие с 

разпоредбите на 

ЗПУО и ДОС 

1. Планиране, 

организация и 

контрол на 

дейността на 

училището 

Септември 

2022 

Директор, 

зам.директори, 

комисии 

Училищни 

документи 

Не се изисква 

финансиране 

2.Определяне 

състава на 

постоянните 

училищни комисии 

за планиране и 

организация на 

основните 

направления в 

дейността на 

училището. 

Септември 

2022 

Директор Планове Не се изисква 

финансиране 

3. Изготвяне на 

учебни планове и 

програми за РП, 

РПП. 

Септември 

2022 

Директор 

Зам.директори 

Комисии 

Училищни 

документи 

Не се изисква 

финансиране 

4.Осъществяване 

на ефективен 

контрол на 

образователния 

процес от 

директора и 

заместник-

директорите 

съобразно целите 

на училищната 

стратегия и при 

необходимост – 

своевременно 

предприемане на 

действия за 

подобряването му. 

През 

учебната 

година 

Директор 

Зам.директори 

Комисии 

Протоколи от 

КД на директора 

и 

зам.директорите 

Не се изисква 

финансиране 

5.Изготвяне на: 

- график за 

консултиране на 

родители и 

ученици и за 

работа с 

документация ;  

 график за 

провеждане на 

Септември 

2022 

 

Февруари 

2023 

Директор 

Зам.директори  

 

Училищни 

документи 

Не се изисква 

финансиране 
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класни и контролни 

работи;  

-  график за 

консултации;  

 седмичното 

разписание за 

първия/втория 

учебен срок 

6. Използване на 

съвременни 

образователни 

технологии и 

форми на 

педагогическо 

взаимодействие за 

мотивиране на 

учениците и 

прилагане на 

усвоените знания в 

практиката. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната 

година 

Делегиран 

бюджет 

7. Подкрепа на 

личностното 

развитие на 

учениците, 

превенция на 

обучителните 

трудности и ранно 

оценяване на риска 

– ранно 

идентифициране на 

учениците в риск 

чрез проучване и 

оценка на 

потребностите и 

интересите им, 

откриване и 

предотвратяване на 

причините, които 

биха довели до 

отпадане от 

училище. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната 

година 

Не се изисква 

финансиране 

8. Анализ на 

резултатите от 

входно ниво и 

предприемане на 

мерки за 

преодоляване на 

констатираните 

пропуски 

Октомври 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Главен учител 

Учители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Не се изисква 

финансиране 
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9. Изготвяне на 

предложение за 

държавен план-

прием. 

Декември 

2022 

Директор План-прием Не се изисква 

финансиране 

10. Разработване на 

училищна 

политика и 

рекламна стратегия 

за изпълнение на 

приема. 

Февруари 

2023 

Директор 

Зам.директори 

Учители  

Реализиран 

план-прием 

Делегиран 

бюджет  

Дарения 

2. Изграждане и 

поддържане на 

институционална 

организационна 

култура чрез 

прилагане на 

училищни 

политики в 

подкрепа на 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование. 

1. Насоченост на 

обучението към 

формиране и 

усвояване на 

умения за 

разбиране и 

отговорно 

поведение в 

обществото; 

подпомагане 

процеса на 

личностно развитие 

и себепознание в 

контекста на 

взаимодействие с 

другите хора. 

През 

учебната 

година  

Учители  Резултати в края 

на учебната 

година 

Делегиран 

бюджет 

2. Целенасочена 

възпитателната 

работа по класове, 

съобразена с 

възрастта на 

учениците и 

особеностите в 

тяхното развитие и 

интереси, 

изготвяне на 

планове за ЧК, 

етичен кодекс на 

училището и 

паралелките. 

През 

учебната 

година 

Училищен 

психолог, 

педагогически 

съветник, кл. 

ръководители, 

учители  

Училищни 

документи 

Не се изисква 

финансиране 

3. Изпълнение на 

дейности за 

повишаване 

информираността 

на учениците по 

въпроси като:  

 функциите на 

институции и 

управленски 

структури (съд, 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края Не се изисква 

финансиране 
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полиция, 

общинска/областна 

администрация и 

др.)  

 правата на 

човека, 

дискриминацията, 

равнопоставеността 

на половете;  

 здравна култура и 

здравословен начин 

на живот 

4. Провеждане на 

училищни 

дейности, свързани 

с исторически 

събития, 

обществено 

значими 

инициативи, 

отбелязване на 

празници: 

откриване на 

новата учебна 

година, патронен 

празник на 

училището, ден на 

народните 

будители, коледни 

тържества, 

национален 

празник, ден на 

българската 

просвета и култура 

и на славянската 

писменост, ден на 

Ботев и на 

загиналите за 

освобождението на 

България и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната 

година 

Делегиран 

бюджет  

Дарения 

5. Повишаване 

ролята на 

ръководствата на 

класа и 

Ученическия съвет 

при организиране и 

осъществяване 

дейността на 

училището. 

През 

учебната 

година  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директор 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник  

Дейности на УС Дарения 
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6. Изпълнение на 

програма за 

здравно 

образование чрез 

интерактивни 

дейности и 

занимания в 

часовете на класа, 

посветени на 

превенцията на 

тютюнопушенето, 

наркоманиите и 

злоупотребата с 

алкохол. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Не се изисква 

финансиране 

7. Сформиране на 

екипи за обща и 

допълнителна 

подкрепа за 

личностното 

развитие на 

учениците. 

През 

учебната 

година 

Координатор  Резултати в края 

на учебната 

година 

Не се изисква 

финансиране 

8. Откриване и 

проследяване на 

развитието на 

ученици с изявен 

дарби, създаване на 

условия за тяхната 

изява на училищно 

и извънучилищно 

ниво. 

През 

учебната 

година 

Учители, 

училищен 

психолог, 

педагогически 

съветник  

Резултати в края 

на учебната 

година  

Делегиран 

бюджет 

9. Разработване и 

изпълнение на 

програма за 

превенция на 

агресията и 

негативните прояви 

сред учениците и 

подобряване на 

уменията на 

работещите в 

училището за 

адекватна реакция 

при 

предотвратяване на 

случаи на агресия и 

насилие в 

училищна среда. 

През 

учебната 

година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители, 

училищен 

психолог, 

педагогически 

съветник  

Резултати в края 

на учебната 

година  

Не се изисква 

финансиране 
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3. Формиране на 

чувство за 

принадлежност 

към училището 

чрез 

стимулиране на  

изявите на 

учениците и 

подкрепа за 

личностното им 

развитие. 

1. Организиране на 

учениците в 

извънкласни  

форми, 

стимулиращи 

техните интереси, 

таланти и 

творчески 

способности. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната 

година 

Делегиран 

бюджет  

Национални 

програми 

2. Участие на 

ученици и 

ученически отбори 

в състезания, 

конкурси, 

олимпиади. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната 

година 

Делегиран 

бюджет  

Национални 

програми 

3. Участие на 

учениците в 

организацията и 

провеждането на 

училищни 

празници и 

мероприятия. 

През 

учебната 

година 

Учители 

Ученически 

съвет 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Делегиран 

бюджет 

Дарения  

4.Участие на 

учениците в 

благотворителни 

инициативи. 

През 

учебната 

година 

Учители 

Ученически 

съвет 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Дарения 

4. Повишаване 

на 

професионалната 

компетентност и 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти 

1. Осигуряване на 

условия и 

възможности за 

подобряване на 

компетентностите 

на педагогическите 

специалисти за 

ефективно 

изпълнение на 

изискванията на 

изпълняваната 

работа и за 

кариерно развитие 

чрез 

квалификационна 

дейност. 

През 

учебната 

година 

Директор 

Комисия за 

квалификация 

Резултати в края 

на учебната 

година, участия 

в 

квалификационн 

и форми, 

кредити 

Делегиран 

бюджет  

Проект 

„КПРПС“ 

 2. Мотивиране на 

учителите за 

придобиване на по-

висока ПКС, като 

едно от 

основанията за по-

бързо кариерно 

развитие. 

През 

учебната 

година 

Комисия за 

квалификация 

Учители 

Придобити ПКС Проект 

„КПРПС“ 

Лични 

средства 
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5.Разширяване на 

участието 

браншови 

организации в 

професионалното 

образование и 

обучение. 

1.Участие в 

национални 

програми  

През 

учебната 

година 

Директор 

Зам.директор 

Учители 

Проведени 

уроци и 

семинари 

НП  

 2.Участие в 

проекти по 

професионално 

образование и 

обучение по 

програма Еразъм+ 

Февруари 

2022 

Директор  

Координатор 

на проекта 

Осъществени 

мобилности 

Европейски 

фондове 

 

Дейности в изпълнение на национални, регионални и общински стратегии и 

политики 

 

 

№ Дейност Срок Отговорни 

лица 

Индикатори Финансиране 

1. Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст (приет с ПМС № 100 от 08.06.2018 г. ) 

1.1. Посещение на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Директор 

Екипи за 

обхват 

Протоколи за 

обход 

Делегиран 

бюджет 

2. Квалификация на педагогическите кадри 

2.1. Проучване на 

потребностите на 

педагогическите 

специалисти и планиране 

участието им в 

квалификационни форми, 

насочени към повишаване 

на професионалните 

компетенции. 

Септември 

2022 

Комисия за 

квалификацио 

нна дейност 

Председатели 

на МО 

Придобити ПКС 

Участия в 

квалификационни 

форми, кредити 

Делегиран 

бюджет  

Проект 

„КПРПС“ 

2.2. Подкрепа на 

педагогическите 

специалисти по прилагане 

на ЗПУО и ДОС. 

постоянен Директор 

Зам.директори 

Протоколи от 

проведени срещи 

и обучения 

Не се изисква 

финансиране 

2.3. Подкрепа на младите 

учители в училището, 

продължаване на 

системата за 

наставничество. 

постоянен Учители 

наставници, 

МО 

Наблюдения на 

уроци  

Не се изисква 

финансиране 

2.4. Участие на педагогически 

специалисти в 

квалификационни форми, 

постоянен Директор 

Комисия за 

квалификацио 

Придобити ПКС 

Участия в 

квалификационни 

Делегиран 

бюджет 

Национални 
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предвидени от РУО и по 

НП „Развитие на 

педагогическите кадри“ за 

учебната година. 

нна дейност форми, кредити програми 

3. Изпълнение на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България (2021 – 2030) 

3.1. Системно  кариерно  

ориентиране  и  

консултиране  на  

учениците  във  всеки  

един  етап  на  

обучение за откриване на 

професионалните им 

интереси. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Училищен 

център за 

кариерно 

ориентиране 

Прием във ВУЗ Делегиран 

бюджет 

3.2. Валидиране  на  знания  и  

умения  в  областта  на  

професионалното  

образование  и  обучение 

Учебна 

2022/2023 г.  

Директор 

Педагогически 

специалисти 

Осъществени 

договори и 

удостоверения 

Делегиран 

бюджет, такси 

4. Изпълнение на плана в изпълнение на актуализираната стратегията за развитие на 

професионалното образование и обучение в Република България за периода 2019 – 

2021 година  

4.1. Разработване и приемане 

на училищни учебни 

планове за учениците в 

IX,X, XI и XII клас 

Септември 

2022 

Директор 

Екип за 

изработване 

на 

училищните 

планове 

Училищни 

документи 

Не се изисква 

финансиране 

4.2. Продължаване на 

сътрудничеството с 

браншови организации  

Постоянен  Директор Проведени срещи 

и семинари 

Делегиран 

бюджет 

Дарения  

4.3. Участие в национални и 

европейски програми за 

ПОО 

Постоянен Комисия  Спечелени и 

реализирани 

проекти 

Национални и 

европейски 

фондове 

 

5. Училищни мерки и дейности в изпълнение на Регионални и общински програми  

 

5.1. Диагностициране на 

учениците с обучителни 

затруднения. 

Октомври 

2022 

Учителите по 

предмети 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Не се изисква 

финансиране 

5.2. Анализиране на 

конкретните пропуски на 

учениците в усвояването 

на задължителния 

общообразователен 

минимум по класове и 

учебни предмети и 

планиране на 

допълнителната работа. 

Октомври 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителите по 

предмети 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Не се изисква 

финансиране 
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5.3. Провеждане на 

консултации по предмети. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Учителите по 

предмети 

Резултати в края 

на учебната 

година 

Не се изисква 

финансиране 

5.4. Допълнителна и 

индивидуална работа с 

ученици във връзка с ДЗИ. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Учителите по 

предмети 

Успех ДЗИ Не се изисква 

финансиране 

5.5. Проследяване на 

отсъствията на учениците 

и резултатите им от 

учебната дейност. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Класни 

ръководители 

Намален брой 

отсъствия 

Не се изисква 

финансиране 

5.6. Мотивиране и 

стимулиране на учениците 

за личностна изява – 

участие в олимпиади, 

състезания, конкурси; 

публичност на 

постиженията им. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Учителите по 

предмети 

Повишена 

мотивация на 

учениците 

Делегиран 

бюджет 

Дарения 

 

VI. Дейност на педагогическия съвет  

 

№ Време на 

провеждане 

Тематика Организационни 

бележки 

1 13.09.2022 г. Годишен педагогически съвет Документи за начало 

на учебната година 

2 Месец Октомври Анализ на входящо ниво, качество на 

образование 

Анализ и отчет 

3 Месец Декември Подготовка за зимен период, Проект на 

държавен план-прием 

План за зимен период, 

План-прием 

4 Месец Февруари Срочен педагогически съвет Доклад  за учебната 

дейност. 

5 Месец Март Текущ контрол на учебната работа и работа 

с ученици по приобщаването им 

Доклади от 

зам,директори и 

училищен психолог 

6 Месец Май Завършване на XII клас и допускане до 

ДЗИ 

Доклади на класни 

ръководители 

7  Месец Юли  Приключване на учебните знятия и 

отчитане на резултати от ДЗИ и ДКИ 

Доклади на класни 

ръководители и 

зам.директори 

8 Месец 

Септември 

Доклад-анализ на изтеклата учебна година 

и подготовка за предстоящата. 

Доклад-анализ 

 

 

VII. Необходими взаимодействия във връзка с изпълнението на годишния план и 

реализиране на цялостната училищна политика  

 

1. Осъществяване на редовни срещи между всички заинтересовани страни в рамките на 

образователно-възпитателния процес. 

2. Включване на браншови организации в процеса на професионалното образование и 

обучение. 
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3. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна 

дейност с Обществения съвет.  

4. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на 

синхрон между семейното и училищното възпитание.  

5. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.  

6. Провеждане на анкети с родителите за получаване на обективна информация за 

проблемите на учениците в училище.  

7. Провеждане на родителски срещи. 

8. Привличане на родителите, като партньори в дейностите по превенция, както и в 

случаите на интервенция при реализиране на училищната програма за предотвратяване 

и противодействие на тормоза в училище. 
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Приложение 1 

 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето” -                                                   

гр. Бургас 8000,  бул. ”Ст. Стамболов” № 69 

 056/54 -27-76,     54-60-64          056/53-00-94        e-mail: admin@kolioficheto.com 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

X
инж.Даниела Симеонова

Директор

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

            ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

в  ПГСАГ “КольоФичето“ 

през учебната 2022/2023 г. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:admin@kolioficheto.com
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Годишният план за квалификация е част/приложение към Годишния план на 

училището за учебната 2022/2023г., приет на заседание на Педагогическия съвет 

(Протокол № …. / 1...09.2022г.) и е утвърден със Заповед № ......../.....09.2022г. на 

директора на училището. 
 

 

 

 

1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  

2021 / 2022 г.  

     В ПГСАГ “Кольо Фичето“ работят 60 педагогически специалисти, заемащи 

длъжности, както следва: 

 

Длъжност Директор  Зам. 

директор 

РН /ИКТ/ 

Системен 

админист

ратор 

Педагог-

консулта

нт и 

психолог 

Главен 

учител 

Старши 

учител 

Учител  

Брой  1 3 3 2 2        30       19 

 

Носители на ПКС са 47 от тях, разпределени както следва: 

 

ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 

Брой педагогически 

специалисти  

       2 5 5 25 13 

 

      ПГСАГ “Кольо Фичето“  има устойчиво развитие и е с водещи позиции в общинската 

образователна  структура и сред професионалните учебни заведения в страната, обезпечено е с 

педагогически специалисти, както по общообразователна, така и по професионална подготовка 

за всички професии, по които се извършва обучение. 

       Ръководството на гимназията и комисията за квалификация насърчават 

усъвършенстването и повишаването на личната квалификация от всеки учител и служител в 

гимназията. 

      Педагогическите специалисти участват в разнообразни форми на квалификационна 

работа –  тренинги, семинари, дискусии, различни обучения, предложени от  РУО-Бургас и 

други образователни структури и партньорски организации. 

      Насърчава се  подготовката и квалификацията на учителите чрез  активно участие в 

националните програми, проекти и регионалните програми във връзка с  квалификацията на 

педагогическите специалисти. 

      В началото на учебната 2021/2022 г, във връзка с професионалната квалификация на 

учителите бяха изготвени следните документи: 

- План за квалификационна дейност за учебната 2021/2022г. 



21 

 

     - Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация   Документите са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 

9/14.09.2021г. и утвърдени със Заповеди на Директора. 

   В изпълнение на плана за квалификационна дейност в гимназията бяха извършени: 

  1.1 Вътрешноинституционална квалификационна дейност през учебната 

2021/2022г 

   •  Работни съвещания и дискусии в методичните обединения и предметни групи за 

изготвяне на единни критерии за оценяване знанията и уменията на учениците. 

   •    Своевременно запознаване с промените в учебните планове и програми за 2021/2022 г 

 • Организиране на въвеждаща квалификация за новоназначени учители с малък 

педагогически опит 

   •    Открити уроци по учебни предмети 

   •   Работа с  приложенията към офис 365 Изработване на електронни тестове и уроци с 

помощта на ел.платформи като Kahoot.it , Quizizz.com, learning Apps и др. 

   •   Споделяне на добри практики между колеги от различните  специалности във връзка с 

дигиталното обучение, особено по професионално обучение с цел усвояване на знанията и 

уменията, свързани с изработване на курсови проекти и решаване на практически задачи. 

  •   Тиймбилдинг на тема: „Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване 

на личностната мотивация и емпатията на колектива“ 

  •    Непрекъсната работа на класните ръководители с педагога и педагогическия съветник 

в гимназията, за решаване на възникнали проблеми и оптимизиране на работата с ученици и 

родители. 

  •   Споделяне на добри практики между колеги от различните  специалности във връзка с 

дигиталното обучение, особено по професионално обучение с цел усвояване на знанията и 

уменията, свързани с изработване на курсови проекти и решаване на практически задачи. 

 

 1.2 Обучения и семинари, проведени от обучителни организации, чиито програми 

за обучение, са включени в Информационния регистър на одобрените програми за 

повишаване  квалификацията на педагогическите специалисти както следва: 

   • Майсторски клас „ Уча се“ на тема "Дизайн мисленето като успешен метод за 

развиване на иновации в училище" - 45 педагогически специалисти 

• Методика по БДП   - 9 педагогически специалисти 

• СДК  Професионална квалификация: Учител по специализиращи дисциплини - 2 

семестъра, дистанционно обучение към БСУ- 5 педагогически специалисти 

• Национална програма „Квалификация“–2021 г. по тематично направление 

„Компетентностен подход и образователни резултати“  и „ Работа с Microsoft Teams и 

създаване на електронно съдържание за работа в дигитална среда“ – 4 педагогически 

специалисти 

• Трудови, социални и осигурителни права - 2 класни ръководители  на 12 клас 

• Обучения на теми: 

 Изграждане на базови управленски умения на новоназначените директори в 

областта на управлението на персонала и трудово-правно законодателство 

 Формулировката на учебната задача- елемент на развитието на емоционалната 

грамотност 

 Компетентностният подход на учителите по професионална подготовка 
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 Интерактивни техники в обучението по литература 

 Разработване на тестове за провеждане на задължителен държавен изпит за 

придобиване на професионална квалификация - 3 педагогически специалисти 

 Използване на виртуална и добавена реалност в учебния процес – основни акценти 

- 3 педагогически специалисти 

 Емоционална компетентност- 40 педагогически специалисти 

1.3  Изводи: 

       През учебната 2021-2022 г. са проведени вътрешноинституционални обучения по 

методични обединения и предметни групи, в които са взели участие всички педагогически 

специалисти. 

      Проведени са присъствени и онлайн обучения от външни обучителни институции с 

получававе на кредити. 

1.4 Силните страни на проведените форми за квалификация са: 

• обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и 

социализация; 

• споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез 

нови идеи и форми на реализация; 

• създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 

• експериментиране с нови идеи; 

• създаване на нови контакти. 

    В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се 

констатира: 

       повишаване на ефективността на образователния процес ; 

       постигане на значими резултати в учебната дейност - високи резултати от НВО и 

ДЗИ; 

       класиране на наши ученици на националните професионални състезания; 

       създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището. 

  1.5  Слабите страни, които отчитаме са:  

 Не всеки курс има практическа насоченост по специфичните учебни предмети по    

професионална подготовка и това не отговаря на очакванията на 

преподавателите от ПГСАГ ”Кольо Фичето”   - Бургас; 

 Много често квалификациите се провеждат по време на учебни занятия. Това е 

свързано с отсъствия на преподаватели и заместване, което затруднява учебния 

процес; 

 Колебание в прилагане на установените критерии за оценяване на знанията и 

уменията на учениците; 

 Част от проведените обучения са ефективни, но в професионалното образование 

липсват нови учебници. Учителите са принудени да търсят сами актуални 

материали и образователни ресурси, за да отговорят на динамично променящи 

се стандарти в строителството и новите технологии в геодезията; 

2. ЦЕЛ 

      Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти 

за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 
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3. ЗАДАЧИ 

 Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови 

допълнителни компетентности в съответствие с професионалния профил на изпълняваната 

длъжност; 

 Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците; 

 Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в 

съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за 

планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие; 

 Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане на 

творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики; 

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за 

повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в образователния процес; 

 Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното съдържание, 

повишаване мотивацията на учениците и стимулиране на личностната им изява, овладяване в 

учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически задачи; 

 Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и 

компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното съдържание чрез 

практическа дейност; 

 Формиране на професионални умения у младите учители и успешна адаптация в 

училищна среда на новоназначените педагогически специалисти; 

5.  ПРЕПОРЪКИ НА КОМИСИЯТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ:  

 Да продължат участията в ефективни обучения с практическа насоченост, особено по 

професионална подготовка; 

 Да се работи с единни критерии за оценяване на постигнатите резултати;  

 Да се разширят методите за обмяна на добрите практики в преподаването и изготвянето 

на интересни, иновативни и съвременни уроци и тестове; 

 Да се създаде електронна библиотека или облачно пространство в което да се споделят и 

обменят електронни ресурси по отделните специалности и предметни области;  

 

6. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 

  Вътрешноинституционална  квалификационна   дейност  

 

№ Тема 
Форма на 

обучение 

Участници 

/целева група/ 

Обучителна 

организация 

 

Отговорник 

Период на 

провеж 

дане 

Въвеждаща вътрешноинституционалната квалификация 

I.  Организация и подготовка за учебния процес през  2021-2022 г 

1 

Основни насоки за 
организиране и 

провеждане на 

образователния процес 
през учебната година, 

планиране на дейността.  

работни 
срещи; 

дискусии 

всички 

педагоги 

чески 
специалисти 

Директор; 

Зам. 
директори 

Главни 

учители 

Директор; 

Зам. 
директори 

Главни 

учители 

Септември 

2022 

2 
Организиране на 

въвеждаща квалификация 

работни 

срещи; 

новоназначен

и учители 

Главни 

учители 

Главни 

учители 

Септември 

2022 
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за новоназначени учители 
с малък педагогически 

опит 

дискусии 

3 

Приемане на план за 

квалификационната 

дейност, който да 

гарантира равни 

възможности за 

включване в 

различните дейности  

работни 

срещи; 

дискусии 

всички 

педагоги 
чески 

специалисти 

Комисия за 

квалифика 
ционна 

дейност 

Комисия за 

квалифика 
ционна 

дейност 

 

Септември 

2022 

4 

Своевременно 

запознаване с 

промените в учебните 

планове и програми за 

2022/2023 г 

 

работни 

срещи; 

дискусии 

всички 

педагоги 
чески 

специалисти 

Директор; 
Зам. 

директори 

Главни 
учители 

Директор; 
Зам. 

директори 

Главни 
учители 

Септември 
2022 

Продължаваща  вътрешноинституционалната квалификация 

II. Усвояване на дигитални умения и иновативни методи в учебния процес 

1 Обучение    
  

2 
Открити уроци по 

учебни предмети  

споделяне 

на добра 

педагоги 
ческа 

практика 

всички 
педагоги 

чески 

специалисти 

педагоги 

чески 
специалисти 

Комисия за 

квалификацио

нна 
дейност 

постоянен 

2 

Изработване на 

електронни тестове и 

уроци с помощта на 

ел.платформи като  

Kahoot.it  , Quizizz.com, 

learning Apps   и др. 

методи 

ческо 

подпома 
гане 

всички 

педагоги 

чески 
специалисти 

електронни 

платформи 

Членовете на 

методическите 
обединения 

постоянен 

3 

Актуализиране  на 

портфолио на 

педагогическия 

специалист 

споделяне 

на 

иноватив 
ни 

практики 

всички 
педагоги 

чески 

специалисти 

педагоги 

чески 
специалисти 

Комисия за 

квалификацио

нна 
дейност 

Декември 

2022 

III.Споделяне  и прилагане на добри практики 

1 

Тийм билдинг за 

колектива на 
тема:“Методи и подходи 

за решаване на 

конфликтни ситуации“ – 
гр.Хасково  

обучение 
за 

педагогиче

ски 
специалист

и и тренинг 

за 
непедагоги

ческия 

персонал 

Педагогическ

и  

специалисти и 
администр. 

персонал 

ДК   към БСУ 

 
 

 

 
Комисия за 

квалификац 

дейност и 
Синдикат 

 
 

 

 
Септември 

16-

18.09.2022  

2 

Споделяне на  
иновативни форми и 

методи на обучение по 

семинари 
открити 

уроци 

всички 
педагоги 

чески 

 

председа 

тели на МО 

По МО 

всички 

учители 

по график 
през цялата 

учебна 
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отделните учебни 
предмети;  работни срещи 

по план на МО 

 специалисти Председател

и на МО 

година 

3 

Заседание на МО за 

изготвяне на единни 

критерии за оценяване 

знанията и уменията на 

учениците 

дискусия 
Учители 
 Старши 

 учители 

МО 

Председа 

тели на 
Методически 

обединения 

Октомври 

2021 

4 

Тийм билдинг за 

колектива 

„Повишаване на 

самочувствието и 

позитивната 

самооценка на 

учителя“.Тренинг за 

личностно развитие и 

добро настроение 

обучение 
за 

педагогиче

ски 
специалист

и и тренинг 

за 
непедагоги

ческия 

персонал 

Педагогическ

и  

Специалисти 
и администр. 

персонал 

Комисия за 

квалификац 

дейност и 
синдикална 

организация 

 
 

 

 
Комисия за 

квалификац 

дейност и 
Синдикат 

 
 

 

 
Април 2023  

 

 

2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

№ Тема 
Форма на 

обучение 

Участници 

/целева група/ 

Обучителна 

организация 

 
Отговорник 

Период на 

провеж 

дане 

1 

Учителите участват в 

организираните от РУО 
квалификационни форми, 

предложени в плана за 

квалификация на 
педагогическите кадри в 

област Бургас за учебната 

2022/2023 г 

семинари 
работни  

срещи, 

курсове и 
други 

Всички 

учители, 
Педогог. 

съветник 

Директор 
Зам.директор 

РУО-Бургас и 

други обучи 

телни 
организации 

Комисия за 

квалифи 

кационна 
дейност 

 

 
Постоя 

нен 

2 

Участие на учители в 

онлайн семинари на 

издателства, публикуващи 
учебници и помагала 

онлайн 

Педагогическ
и специалисти 

по 

общообразова
телна 

подготовка 

Обучителни 

организации, 

лицензирани 
от МОН 

Комисия за 

квалифи 

кационна 
дейност 

 
 

Постоя 

нен 

3 

Участие на 

педагогическите 
специалисти в 

Европейски и национални 

програми и проекти 

Състеза 

ния, 
мобилност

и по 

проекти 

Всички 

педагоги 

чески 
специалисти 

МОН 

Комисия за 

квалифи 

кационна 
дейност 

 

 
Постоя 

нен 

4 

Обучение на 

педагогическите 

специалисти на тема 
„Интереси и 

образователни 

потребности на 
съвременния тийнейджър. 

Учителят като 

инфлуенсър“ 

 

 

 
Обучения 

или 

семинари 

Всички 

педагоги 
чески 

специалисти 

Обучителни 

организации, 
лицензирани 

от МОН 

Комисия за 

квалифи 
кационна 

дейност 

 

 

Постоя 
нен 
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Темите са примерни, честотата на провеждане не е завължителна (според възможностите 

на образователната институция)   

 Квалификационната дейност следва да продължи развитието си. 

 Учениците ни имат нужда от добри професионалисти, които имат ясна мотивация за 

дейността си, притежават знания, умения и нагласи за творческа работа и потребност от 

личностно развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.  

 Необходимо е осигуряване на обучения за продължаваща квалификация, насочени 

към осъвременяване и разширяване на ключови компетентности на учителите 

(чуждоезикови, дигитални, иновативни и други). 

    

7. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА УЧИЛИЩНО НИВО 

Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и дейности 

ще се извършва въз основа на следните критерии: 

 Критерии и индикатори за качествена оценка: 

 степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията; 

 приложимост на наученото; 

 влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците; 

 влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището; 

 реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението; 

 промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението. 

 Критерии и индикатори за количествена оценка: 

 брой участия в обучения; 

 видове квалификационни дейности – извънучилищни (регионални, национални и 

международни), институционални, по национални и европейски програми, 

самообразование. 

      Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се 

организират и контролират от екип в състав: директор, главни учители, счетоводител. 

      В частта извънинституционална квалификация дейността се контролира от 

директора, а в частта вътрешноинституционална квалификация – от главните учители 

съгласно областите им на действие. Финансирането на дейността се контролира от 

счетоводителя. 

      Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация 

(удостоверения, сертификати и др.) се представят своевременно в училището и 

съставляват част от портфолиото на всеки от педагогическите специалисти. 

 

8. ПОРТФОЛИО НА РЕАЛИЗИРАНА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма включва: 

 Пакет на проведената вътрешна квалификационна форма:  

 покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за участие 

в организираната квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и 

часове на провеждане; 

 присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки 

участник в квалификацията, независимо от ролята му в конкретната форма; списъкът 

съдържа и задължителна информация за тема, дата, място и часове на провеждане на 

формата; 
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 ксерокопие на работните материали от квалификацията на хартиен носител, 

а при желание и на електронен носител; 

 финансова справка в свободен формат при изразходени средства за 

проведената форма – за размножаване на обучителните материали на хартиен носител 

и/или CD, флумастери, флипчарт и други административни разходи; 

 брой участници. 

 Карта за отчитане на вътрешноинстуционална квалификация за учебната 

2022-2023 г., в която се описва:  

 тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение; 

 организационна форма на предлаганата квалификация; 

 дата на провеждане; 

 място на провеждане; 

 време на провеждане в астрономически часове и минути; 

 работни материали; 

 място, където се съхранява пакета документация от проведената квалификация; 

 ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма. 

Документацията се съхранява в папка и/или класьор за вътрешната квалификация за 

всяка отделна учебна година. 

 

 9. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ  

1. Съгласно чл. 35 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и 

училищното образование от 08.06.2020год., 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.  

2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището.  

3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в 

рамките на бюджета на училището, средства от проекти и програми за 

квалификационна дейност, и др. 

 4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 

надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, при желание на 

преподавателя, финансирането става с лични средства.  

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен 

курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се 

предоставя тази възможност.  

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - 

квалификационна степен се заплащат от учителите. 

Забележка: 

      Контролът на квалификационната дейност на институционално ниво се 

осъществява от директора, като тематиката и периодичността са в неговия План за 

контролна дейност.  
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       Комисията представя отчети за изпълнението на плана пред Педагогическия съвет  

в края на учебната 2021/2022 година.  

     Настоящият План за квалификационна дейност на ПГСАГ „ Кольо Фичето“ – Бургас 

е неразделна част от Годишния план на гимназията и е отворен за допълнения и 

промени през учебната 2022/2023г. 

 

 

 

                                                      Председател: инж.Кремена Маркова…………….. 

                                                      Членове: . 

1. инж.Дора Захариева……………....... 

2.  Галина Иванова…………………….... 

3. Златка Костадинова……………….... 

4. Красимира Петкова………………..... 
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