10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ – РАЙОН МЛАДОСТ – СОФИЯ

София 1784, ул. „Методи Андонов“ №1, тел. 02/874-71-78; тел/факс 02/974-32-34; е-mail tt10sou@abv.bg

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР: НЕЛИ ФИЛИПОВА

ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
НА 10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“

І. ЦЕЛИ
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на преподавателите и създаване на мотивация за тяхното
саморазвитие и самоусъвършенстване, чрез участието им в различни въвеждащи и продължаващи квалификационни дейности.
2. Усъвършенстване на професионалните умения на учителите и промяна и развитие на професионалните им нагласи и ценности.
3. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни промени при овладяване на знания, умения и
навици.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището
/към него се добавят плановете на методическите обединения и комисията по професионално усъвършенстване/.
2. Да се създадат условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на педагогическите
специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето
през целия живот.
3. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез ефективно
използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически
практики в образователния процес.
4. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и
проблеми.
5. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети, с цел покриване на
държавните образователни стандарти за развиване уменията на учениците за решаване на проблеми.
6. 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.
7. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.
8. Да се засили работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване и създаване
на система за съхранение и споделяне на опита на педагогическите кадри.
9. Да се подпомогне работата на класните ръководители за изграждане на социални и граждански умения, инициативност,
предприемачество и умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се.
10. Умело използване на механизмите на ОП ”Развитие на човешките ресурси” за мотивиране кариерното развитие на учителите.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

Вид квалификация /
Тема

Организационна форма
/лектории,
вътрешноинституционални
дискусионни форуми,
открити практики,
методическо подпомагане,
презентации на творчески
проекти, резултати и
анализи на педагогически
изследвания и постижения,
споделяне на иновативни
практики/

Време на
провеждане

Целева група
/брой участници/

1. Въвеждаща /
Запознаване с
актуални нормативни
документи и водене
на задължителна
учебна документация

Методическо подпомагане

Септември

13

2. Въвеждаща /
Обмяна на „добър
опит“ и оказване на
методическа и
педагогическа помощ
на новоназначени
учители и учители,
заемащи длъжността
след прекъсване

Дискусия

Постоянен

8

Ръководител/отговорник
за провежданата
квалификационна
форма

Брой академични
часове

Наставници

8 часа

Председатели на МО

8 часа

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

Тема

1. Продължваща /
Обучение за работа в
електронна среда
2. Продължаваща /
Участие на учителите в
квалификационни
форми за придобиване
на ПКС
3. Продължваща /
Online поведение на
учителя при работа в
електронна среда
4. Продължваща /
Microsoft Teams - среда
за съвместно обучение
и сътрудничество.

Организационна форма
/курс, семинар,
тренинг, школа,
практикум, лектория,
уебинар,
специализации и др./

Време на
провеждане

Семинар

Октомври

Обучение

Семинар

Семинар

Постоянен

Ноември

Октомври

Целева група
/брой участници/
Директор, ЗДУД и
педагогически
специалисти
/59 души/
Директор, ЗДУД и
педагогически
специалисти
/59 души/
Директор, ЗДУД и
педагогически
специалисти
/59 души/
Директор, ЗДУД и
педагогически
специалисти
/59 души/

Източник на
финансиране

Брой
академични часове

16 часа

Съгл. Изискванията на
обучаващата
институция

Бюджет на 10. СУ

Самофинансиране

16 часа

Бюджет на 10. СУ

16 часа

Бюджет на 10. СУ

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 12 / 14.09.2020 г. и утвърден със заповед № 903 /
14.09.2020 г. на директора на 10. СУ „Теодор Траянов“.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната година.
2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година.

Приложение 1

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
1. Тези Правила определят реда за участие на персонала на 10. СУ „Теодор Траянов“ във вътрешноинституционалната
квалификация.
2. Избира се обучаваща организация от регистъра на МОН по теми, фигуриращи в Плана за квалификация на 10. СУ „Теодор
Траянов“.
3. Отчетност на дейността, включваща:
• Оферта от обучаващата организация
• Договор с обучаващата организация
• Покана до педагогическите специалисти за участие с ясно и точно определени дата, място, тема и осигуряване на
необходимите материали.
• Попълнени присъствени списъци и анкетни карти от участниците.
Всички горепосочени документи да са заверени с печат и подпис на директора.
4. Да се изготвя финансова справка за изразходваните средства във връзка с проведената квалификация, включваща средствата,
необходими за заплащане на лекторите, осигуряване на материали, подкрепяща закуска, както и транспортни разходи и
нощувки при изнесено обучение.
5. Право на участие в организирани форми за повишаване на квалификацията имат педагогическите специалисти, а при теми,
подходящи за специалистите от непедагогическия персонал, същият се включва след решение на ПС.
6. Директорът създава условия за включване на специалистите по т. 2 във формите за индивидуална квалификация.
7. Годишните средства за квалификация на кадрите се предоставят за включването им в квалификационни курсове. Под средства
за квалификация се разбират сумите, заплащани само за обучението в различните квалификационни форми.
8. В края на всяка финансова година директорът представя отчет за усвоените средства за квалификация на педагогическите кадри
пред Педагогическия съвет.
9. Директорът издава заповед за всяко участие в квалификация.

Приложение 2
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
5.

Тези Правила определят реда за участие на персонала на 10. СУ „Теодор Траянов“ в продължаваща квалификация.
Обсъждане и приемане на правилата на Педагогически съвет.
Съобразяване с финансовите възможности (бюджет) на училището.
Съобразяване с КТД.
Избира се обучаваща организация от регистъра на МОН по теми, фигуриращи в Плана за квалификация на 10. СУ „Теордор
Траянов“.
6. Отчетност на дейността, включваща:
• Оферта от обучаващата организация
• Договор с обучаващата организация
• Покана до педагогическите специалисти за участие с ясно и точно определени дата, място, тема и осигуряване на
необходимите материали.
• Попълнени присъствени списъци и анкетни карти от участниците.
Всички горепосочени документи да са заверени с печат и подпис на директора.
7. Да се изготвя финансова справка за изразходваните средства във връзка с проведената квалификация, включваща средствата,
необходими за заплащане на лекторите, осигуряване на материали, подкрепяща закуска, както и транспортни разходи и
нощувки при изнесено обучение.
8. Директорът издава заповед за всяко участие в квалификация.

Настоящите правила са съставени в съответствие с изискванията на чл. 218, ал. 1 от ЗПУО, чл.44, ал. 5, чл. 76, ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 3 от
Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и
реда за придобиване на ПКС и КТД в системата на столичното образование от 2018 г., приети са на заседание на педагогическия съвет на
10. СУ „Теодор Траянов“ с Протокол № 12 от 14.09.2020 година и са утвърдени със заповед № 903 / 14.09.2020 г. на директора на 10. СУ
„Теодор Траянов“.

