
 

 

 
 

 

 

                   Утвърждавам! 

                   Директор: ………….. 

                                     /Мустафа Бандьо/ 
 

 

                                                 ПЛАН 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ    

В Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови 

За учебната 2020-2021 година 

 

 

 

 

 

 

 

Плана за придобиване на педагогически компетентности е приет на педагогически съвет с 

Протокол № 08/28.04.2021г.  

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА 

1Цели, приоритети и очаквани резултати. 

2.Определяне на педагогическите специалисти, които заемат, учителска 

длъжност без професионална квалификация „учител” и които трябва да 

бъдат включени в обучение. 

З. Квалификация за придобиване на професионална квалификация 

„учител". Определят се: педагогически специалист;   допълнителна 

професионална квалификация;   название на обучаващата организация;   

продължителност и форма на провеждане; място на провеждането;   

стойност на обучението. 

4.Финансиране на квалификационната дейност. 

5.Контрол и мониторинг на квалификационната дейност. 

6.Други 

1. Цели и очаквани резултати. 

Основната цел на обучението е придобиване на професионална 

квалификация „учител” от всички педагогически специалисти в 

училището. Очакваните резултати са: 

Усъвършенстване на педагогическата дейност на учителите; Подобряване 

на качеството на образователно-възпитателния процес. 

Удовлетворяване на квалификационните потребности и интереси на 

педагогическите кадри. 

Развитие на ключови компетентности. 

Повишаване на професионалната ефективност на педагогическите кадри.  

2. Определяне на педагогическите специалисти, които заемат, учителска 

дльжност без професионална квалификация „учител” и които трябва да 

бьдат включени в обучение. 

За учебната 2020/2021 година няма да бъдат включени педагогическите 

специалисти за придобиване на професионална квалификация „учител". 

3. Квалификация за придобиване на професионална квалификация 

„учител”. Определят се: 



 

 

Педагогически 
специалист 

Допълнителна 
професионална 
квалификация 

Название на 
обучаващата 
организация 

Продължителност 
и форма на 
провеждане 

Място на 
провеждане 

Стойност 
на 
обучението 

      

 

4.Финансиране на квалификационната дейност. 

Финансирането на квалификационната дейност за придобиване на 

професионална квалификация „учител” се извършва от бюджета на 

Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови, съгласно сключен 

договор между училището, педагогическия специалист и обучаващата 

организация. 

5.Контрол и мониторинг на квалификационната дейност 

Вид Срок Извършващо лице 

Проверка на документацията 
във връзка с 
квалификационната дейност 
за придобиване на 
професионална 
квалификация „учител". 

м. юни 2021 Директора на ОБУ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Планът е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с 

променящите се условия, непредвидени обстоятелства задачи. 

Планът за придобиване на педагогически компетентности е приет на 

педагогически съвет с протокол №08/28.04.2021г. 

  

 

ДИРЕКТОР……………. 

МУСТАФА БАНДЬО 


