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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната
дейност и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците.
Тези правила определят начина, реда и финансирането на професионалната
квалификация на персонала.
1.

ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

2.

За професионална квалификация на всеки член от учителския персонал се полагат
минимум по 60 лева за календарна година.
2.2. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност, която е в
състав: по един представител на методичните обединения и един учител в ЦДО / ПС
№10 от 13.09.2019 г., Заповед№РД-04-147/ 13.09.2019г. на директора на училището.
2.3. Решенията на Комисията по квалификацията се съгласуват с директора на
училището.
2.4. Приоритетно се осигурява на преподавател на всеки 4 години участие в курс по
БДП.
2.5. Приоритетно се осигурява на председателя на УКБДП на всеки 4 години участие в
курс по БДП.
2.6. Приоритетно се осигурява на всеки 2 години на представител на Комисията по
условия на труд, курс по тази тематика.
2.7. При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет
този, който е заложен в плана за квалификационната дейност и чието съдържание и
тематика са ориентирани към новостите в образователната система.
2.8. При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет
този преподавател, който предходната учебна година не е посещавал такъв.
2.1.

3.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ

При
изчерпване на предвидените средства
от училищния бюджет за
квалификационна дейност и ако предложеният курс е пряко свързан с актуално учебно
съдържание, финансирането му може да се осъществи от съответния учител.
3.2. При изявено желание/подава се заявление/ за участие в квалификационен курс от
определен преподавател, но изчерпан училищен бюджет за квалификационна дейност,
училището може да дофинансира участието чрез изплащане на дневни и пътни разходи.
3.3. При наличие на изявено желание/подава се заявление/ от определен преподавател
за участие в квалификационен курс на собствени разноски и съгласувано с директора на
училището, дори и в учебно време, да му се предоставя тази възможност.
3.4. Ако преподавател/и не желаят участие в квалификационен курс, то средствата
предвидени за неговата квалификация се пренасочват към друг педагогически
специалист.
3.5.
Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се
определят в размер – не по- малък от 1,2 на сто от годишните средства за работна
заплата на педагогическия персонал и се предоставят за включването на педагогическите
специалисти в квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните
партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора, съгласно чл.
35,ал.1 и 2 от Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищно
образование от 11.06.2018г.
3.1.

ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ВЪТРЕШНОКВА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ.
4.1. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешно квалификационен характер да
става по предложение на Комисията по квалификационна дейност и съгласувано с
директора на училището.
4.2.
Финансирането на вътрешно -квалификационната дейност да се осъществява по
предложение на Комисията по квалификационна дейност и съгласувано с директора на
училището.
4.

5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност се утвърждават
от директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат
променени по писмено предложение на всеки член от колектива.

