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Въведение 

Качественото образование е приоритет в дейността на ОУ ,,Мати Болгория“. Решаващо условие 

за постигане на тази цел са подготвеността на педагогическите кадри, тяхното обучение и 

квалификация, както и свързаните с това политики, съответстващи на динамично променящите се 

социални и икономически условия. 

В този смисъл от значение са и нормативните документи, регулиращи процесите в 

образователната система, различните европейски, национални и регионални програми за обезпечаване 

на образователните и квалификационните дейности, социалната и здравната сигурност на 

педагогическите кадри в ОУ ,,Мати Болгария” . 

Училищната стратегия за развитие на педагогическите кадри е съгласувана с целите на 

Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри. 

Стратегията предвижда мерки за осигуряване на интегриран подход при разработването и 

изпълнението на целите и приоритетите за усъвършенстването на образователно – възпитателния 

процес в ОУ,,Мати Болгария“. 

 

1.Анализ на състоянието 

 

1.1.Система за подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите кадри 

Подготовката на учителите се извършва в системата на висшето образование. След 

придобиването на  първоначална подготовка и образователно - квалификационна степен в системата на 

висшето образование, както и професионална квалификация ,,учител”, с която се удостоверява правото 

за заемане на учителска длъжност, професионалното развитие и продължаващата квалификация на 

педагогическия персонал в ОУ,,Мати Болгария” се извършва в хода на професионалната им дейност. 

Развитието на професионалните компетентности на педагогическите кадри се осъществява чрез 

продължаваща квалификация: 

• за придобиване на нови фундаментални знания и умения в конкретна област на 

преподаване; 

• при промени на съществуващите или въвеждане на нови държавни образователни 

стандарти /ДОС/; 

• за повишаване на методическата подготовка и усвояване на новости в преподаването. 

 

1.2.Продължаваща квалификация и кариерно развитие 

По - високата образователно-квалификационна степен на педагогическите кадри в училище е 

недостатъчна за адекватен отговор на съвременните тенденции и предизвикателства. Това от своя страна 

изисква продължаваща професионална квалификация на педагогическите кадри. Участието на 

педагогическите кадри в квалификационни обучения – краткосрочни и дългосрочни, е достатъчно 

активно. 

 

1.3.Участие на педагогическите кадри в краткосрочни обучения  /до 60 учебни часа/ 

През учебната 2021/2022 година, 47 педагогически специалисти от ОУ ,,Мати Болгария” са 

участвали в най-малко две краткосрочни обучения в рамките на една година, като в различни форми на 

квалификация са участвали всички педагогически специалисти. 

В извънучилищни квалификации са участвали всички педагогически специалисти. 

 

 

 



 

Вътрешна квалификация на учителите от начален етап за учебната 2021-2022г. 

  

№ име, презиме, фамилия брой академични часове 

1 Ангелина Костадинова Христова 22 

2 Беатрис Василева Кацарова 8 

3 Блага Дончева Качакова 14 

4 Бойка Влентинова Денева 22 

5 Венцислава Веселинова Чеперкова 27 

6 Весела Павлова Иванова 16 

7 Генка Рачева Славова 31 

8 Гергана Иванова Орозова 19 

9 Евелина Борисова Стамболова 30 

10 Елка Недялкова Димитрова 10 

11 Емилия Радостинова Величкова 19 

12 Ирина Миткова Андреева 18 

13 Йорданка Василева Сунгурова 6 

14 Мариана Георгиева Йошкова 13 

15 Мариана Маркова Рахнева 17 

16 Мария Димова Белчева 30 

17 Милена Димитрова Добрева 30 

18 Нанка Рачева Костадинова 20 

19 Николина Господинова Милева 23 

20 Пепа Димитрова Петрова 28 

21 Павлина Иванова Димитрова-Калчева 16 

22 Пламена Илиева Илиева 12 

23 Ралица Ненова Палазова-Вачкова 8 

24 Соня Янкова Георгиева 28 

25 Соня Атанасова Стойчева 34 

26 Събина Костадинова Иванова 16 

27 Теменужка Делянова Иванова 32 

28 Тодорка Петрова Йорданова-Гюлева 20 

 

 

 Вътрешна квалификация на учителите от прогимназиален етап за учебната 2021/2022г.: 

 

№                          име, презиме, фамилия   брой академични часове 

1 Анастасия Христофорова Пиронкова   24 

2 Даниела Славова Башкехайова   16 

3 Дарина Николова Скордева   40 

4 Деница Лазарова Милчева   64 

5 Димитрина Димитрова Господинова   16 

6 Димитринка Тодорова Димитрова   24 

7 Илко Желев Илиев   13 

8 Катя Стайкова Стоянова   26 

9 Маргарита Йорданова Димитрова   22 



 

10 Радка Нанкова Нанкова   14 

11 Росица Пеева Нанева   24 

12 Румен Н. Трънски   6 

13 Светлана Маркова   26 

14 Станка Георгиева Недева   24 

15 Стела Кънева Георгиева   18 

16 Татяна Манева Недялкова   38 

17 Теменужка Иванова Върбанова   28 

18 Христина Денчева Гитева   22 

19 Цветелина Михова   30 

20 Цонка Марчева   2 

 

Участие в обучения: 

Радка Нанкова, Станка Недева – 19.11.21 г.- Уебинар „Тютюнопушене сред младите хора,, 

Теменужка Иванова, Даниела Башкехайова – 27-28.11.21 г. – Обучение „Работа в 

дигитална среда с платформите на Microsoft и Google“ 

Беатрис Кацарова- 26.11.21 г.-03.12.21г.- Обучение по религия 

Пламена Илиева, Гергана Орозова, Мариана Йошкова- 04.11.21 г. – Обучение 

,,Ефективност на подготовката на учениците при целодневна организация на учебния процес“ 

Деница Милчева- 28-29.04.22 г. – Регионална конференция ,,Пътят към приобщаващото 

образование,, 

Радка Нанкова – 20.08.22 г.- Информационна кампания по програма „Еразъм +,, 

 

1.4. Участие на педагогическите кадри в дългосрочни обучения /над 60 часа/ 

Дългосрочните обучения включват специализации, обучения за придобиване на учителска 

правоспособност и други дългосрочни обучения с продължителност над 60 часа. 

Педагогическите кадри в  ОУ ,,Мати Болгария” през последните години са взели участие в 

дългосрочни обучения, но техният процент, спрямо този на участвалите в краткосрочни обучения е по-

малък малък. През 2021/2022 учебна година няколко учители са се явили на изпити за повишаване на 

личната квалификация с цел придобиване на V, ІV, III, ІІ и I ПКС.  

Голям брой членове на педагогическия екип имат допълнителни специализации и придобита 

ПКС. С I ПКС – 1, с II ПКС – 11, с III ПКС – 6, ІV ПКС – 11, с V ПКС – 12 и без ПКС- 1. 

Националната програма ,,Диференцирано заплащане” бе приета с РМС през 2007 г., през 2009г. 

се въведе модул ,,Кариерно развитие на учителите и възпитателите“ , както и се измени и допълни 

Правилникът за прилагане на Закона за народната просвета.Въвеждането на изисквания за кариерно 

развитие на педагогическите кадри има за цел да осигури нови възможности за развитието на учителите 

и възпитателите. С въвеждането на Закона за предучилищното и училищното образование, този въпрос 

се урежда с Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. Тя предвижда 

възможност за кариерно развитие /в хоризонтален план/ на учителите, чрез последователно заемане на 

учителски длъжности ,,учител”, ,,старши учител”, ,,главен учител”. 

 

1.5. Преглед на нормативната уредба 

Съществуващите до скоро нормативни актове, регулиращи подготовката и продължаващата 

квалификация на педагогическите кадри, тяхната обвързаност при прилагането им и постигането на 

резултати, водеха до проблеми, свързани с липса на стандарти за първоначална подготовка, за 



 

надграждаща квалификация, за контрол на качеството на труда и за контрол на педагогическите 

обучения за продължаваща квалификация. 

В резултат на това се отчитат: 

• различно ниво на подготовка на младите педагогически кадри; 

• липса на механизъм за признаване на резултатите от формите за повишаване на 

квалификацията; 

• различно качество на обучения за продължаваща квалификация, които не са 

свързани с придобиване на ПКС; 

• недостатъчна координация между подсистемите в образователната сфера и 

реалните потребности на училището и на самите педагогически кадри. 

От направения анализ се очертават следните изводи: 

• трайна тенденция на застаряване на педагогическите кадри в училище; 

• разминаване в темпото на квалификацията на педагогическите кадри от една страна 

и динамично променящата се икономическа и социална среда от друга страна; 

• липса на механизъм за обвързване на резултатите на учениците с участието на 

учителите в различни форми на повишаване на квалификацията; 

• недостатъчна мотивация на педагогическите кадри . 

 

1.6. Преглед на европейските политики за развитие на учителската професия 

Необходимостта да се гарантира високо качество на училищното възпитание и обучение 

кореспондира с водещите приоритети на Европейската Стратегическа рамка за европейско 

сътрудничество в образованието и обучението / ,,Образование и обучение 2020“/. Документът 

подчертава нуждата от осигуряване на качествено педагогическо образование и  продължаващо 

професионално развитие на учителите, както и повишаване привлекателността на учителската 

професия. 

Подкрепата за начинаещи учители е приоритет в голяма част от  европейските страни. В тези 

страни се прилагат въвеждащи програми за начинаещи учители с продължителност до една година. 

 

2. Продължаващо професионално развитие и мобилност 

Продължаващото професионално развитие е прието за част от професионалните задължение на 

учителите в 28 европейски страни, включително и в България. Възможността за професионално 

развитие е основна мотивация за участие в дейности за продължаваща квалификация.В голяма част от 

европейските държави участието в подобни дейности е пряко обвързано с възможността от повишение 

– в зависимост от системата за кариерно развитие. 

 

3. Необходимост от Училищна стратегия за развитие на педагогическите кадри 

Основните принципи на настоящата стратегия за подготовката и продължаващата квалификация 

на педагогическите кадри в ОУ ,,Мати Болгария„ са съобразени с петте водещи цели на стратегията на 

Европейския съюз ,,Европа 2020” и Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри. 

Стратегията за развитие на педагогическите кадри в ОУ ,, Мати Болгария”- Казанлък предвижда 

прилагането на нормативните документи, указващи стандартите за знания, умения и компетентности на 

кадрите от системата на средното образование, при съхраняване на българските традиции и отчитане 

постиженията и добрите практики в сферата на образованието. 

Настоящата стратегия определя и уточнява функциите и структурите, които следва да 

координират действията си за постигането на тясно професионалната и широко социалната 

компетентност на педагогическите кадри. 



 

Реализацията на основните приоритети в националната политика по отношение на подготовката 

и квалификацията на учителите,  е гаранция за повишаване на техния авторитет и социален статус. 

Стратегията предвижда комплекс от мерки за актуализирането на механизмите за оценяване и 

самооценяване на учителя и неговия труд , както и специални мерки и политики за младите 

педагогически кадри – за мотивирането, привличането и задържането им в професията и за осигуряване 

възможности за професионалното им развитие. 

 

4.Визия 

Педагогическите кадри споделят голямата обществена отговорност за формирането и развитието 

на младото поколение. Заложените в стратегията цели, мерки и дейности, гарантират постигане на 

професионална стабилност и висок обществен статут на педагогическите кадри в ОУ ,, Мати Болгария”. 

 

Стратегията предвижда: 

• изграждане на система за  обучение и продължаваща квалификация; 

• нормативно гарантиране на правата и задълженията за професионално развитие на 

педагогическите кадри; 

• създаване на по – добри условия за  професионалното и кариерното им  развитие; 

• финансово и информационно – техническо обезпечаване на системата; 

• постигане на по–висок социално–икономически статут на педагогическите кадри. 

 

5. Принципи 

Училищната стратегия за развитие на педагогическите кадри  задава модел на подход и политика 

за подобряване качеството на образованието в ОУ,,Мати Болгария” – Казанлък. 

➢ Принципът на партньорство изисква прилагането на механизми за консултации 

и взаимодействие на национално, регионално, общинско и училищно ниво, които да осигуряват 

участието на всички заинтересовани страни. 

➢ Принципът на координация гарантира съгласуваност и последователност на 

различните становища и приоритети, като улеснява постигането на консенсус между различните 

заинтересовани страни. 

➢ Принципът на децентрализация делегира правомощия и ресурси по 

компетентност на училищната структура. 

➢ Принципът на законосъобразност осигурява съответствие на целите и 

предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове. 

➢ Принципът на съгласуваност осигурява добра координация с всички 

заинтересовани страни при осъществяването на предвидените съвместни политики и дейности. 

 

6. Цели 

6.1. Стратегическа цел 

Стратегическата цел е ориентирана към реализиране  постиженията на образователните политики 

и стратегии в страните от ЕС на училищно ниво, отчитайки и следвайки традициите на българското 

образование. Стратегията се основава на: 

• обективност при анализиране на състоянието, свързано с подготовката и 

продължаващата квалификация на педагогическите кадри в училище; 

• отчитане на обществената значимост и ролята на педагогическите кадри за 

формирането и развитието на младото поколение. 

 



 

6.2.Основна цел 

6.2.1. Да бъде изградена ефективна система за образование, обучение, професионално 

израстване, кариерно развитие  и продължаваща квалификация  на педагогическите кадри в ОУ ,,Мати 

Болгария”. 

6.2.2. Да се добият и /или усъвършенстват професионалните умения и компетентности на 

педагогическите специалисти, което ще им осигури съответствие с професионалното развитие, с 

резултата  и препоръките от атестацията, както и с националните, регионалните, местните и училищните 

политики. 

6.2.3. Увеличаване нивото на подготовка на новопостъпилите педагогически кадри и такива без 

педагогически опит. 

6.2.4. Реализиране на училищните политики за осигуряване напредък и подобряване, 

образователната реализация на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране. 

6.2.5. Осигуряване на система за планиране на личностното и професионалното израстване и 

кариерното развитие на педагогическите специалисти. 

6.2.6. Създаване на условия за разгръщане на творческата, иновативната и професионалната 

изява на педагогическите кадри в ОУ ,,Мати Болгария”. 

6.2.7. Повишаване авторитета на учителската професия и социалния статус на учителя,чрез 

усъвършенстване на системата за повишаване квалификацията на учителите, осигуряване на 

възможност за кариерно израстване и  мотивирано и развитие. 

6.2.8. Актуализиране,допълване или разширяване на професионалната компетентност за 

постигане на по-голям брой точки при предстоящата атестация на педагогическите специалисти. 

 

6.3. Оперативни цели 

6.3.1. Разработване и утвърждаване на единна система за подготовка и поддържаща 

квалификация на педагогическите кадри . 

6.3.2. Системата да бъде изградена според  нормативната уредба за първоначална подготовка, 

продължаваща квалификация и професионално развитие на педагогическите кадри. 

6.3.3. Системата да отразява контрола на качеството, диференцираното заплащане, 

професионалното и кариерно  развитие на педагогическите кадри. 

 

6.4. Основни дейности по оперативна цел 1: Разработване и утвърждаване на единна 

система за подготовка и продължаваща квалификация  на педагогическите кадри в училище. 

6.4.1. Разработване на система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна 

част от годишния план на училището / към него се добавят плановете на методичните обединения/. 

6.4.2. Разработване и утвърждаване на механизъм за подкрепа на младите педагогически кадри и 

такива с малък педагогически опит. 

6.4.3. Обвързване на продължаващата квалификация, насочена към добиване и усъвършенстване 

на ключови компетентности, с възможностите за професионално и кариерно развитие. 

 

6.5. Основни дейности по оперативна цел 2: Изграждане на система за подготовка и 

продължаваща квалификация на педагогическите кадри, според нормативната уредба 

6.5.1. Системата за подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите специалисти 

да бъде съобразена с професионалните стандарти и профили, вид подготовка, видове образователни 

институции и др. 

6.5.2. Системата да включва и регламентира  продължаваща квалификация на педагогическите 

кадри, съобразена с нивото на техните знания, компетентности и индивидуалните им потребности. 

 



 

6.6. Основни дейности по оперативна цел 3:Разработване и утвърждаване на система за 

контрол на качеството-диференцираното заплащане,професионалното и кариерно  развитие на 

педагогическите кадри. 

6.6.1. Въвеждане и утвърждаване модел на професионално портфолио на педагогическия 

специалист, като начин за отразяване на постигнатите компетентности от професионалния профил. 

6.6.2.Въвеждане и утвърждаване на модел за атестиране, базиран на професионални стандарти, 

като основа за професионално и кариерно развитие. 

 

7. Очаквани резултати 

7.1. Индикатори за постигане целите на стратегията 

7.1.1. Относителен дял (%) на педагогическите кадри на възраст до 35 спрямо общия брой 

педагогически кадри в училището. 

7.1.2. Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 

продължаваща квалификация. 

7.1.3. Относителен дял  (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 

краткосрочни обучения / до 60 учебни часа /. 

7.1.4. Относителен дял  (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 

дългосрочни обучения / над 60 учебни часа /. 

7.1.5. Увеличен брой проведени педагогически практики в училище. 

7.1.6. Увеличен брой проведени педагогически практики на местно, регионално и национално 

ниво. 

7.1.7. Утвърден модел на професионално портфолио на педагогическите специалисти. 

7.1.8. Утвърден модел  за контрол на качеството -атестиране,диференцирано заплащане и 

професионално развитие. 

7.1.9. Утвърдена система за подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите 

кадри. 

 

7.2. Мониторинг 

Мониторингът е съществена част от процеса по изпълнение на стратегията, той е инструмент, с 

помощта на който се следи изпълнението на дейностите и усвояването на средствата. Целта на 

мониторинга на дейностите по изпълнение на стратегията е да осигури тяхното навременно и качествено 

изпълнение и прозрачност. 

Мониторингът по изпълнението на стратегията включва: 

• набелязване на индикатори за отчитане на напредъка; 

• ефективност на планирането и разходването на финансовите средства; 

• диагностични оценки и отчитане на трудностите; 

• набелязване на мерки за тяхното преодоляване; 

• актуализиране на действащи и / или разработване на нови планове за действие; 

• информиране на Педагогическия съвет, институциите и обществото за 

постигнатите резултати. 

 

7.3. Отчетност 

Отчитането и изпълнението на стратегията се осъществява чрез: 

• изготвяне на годишни отчети за изпълнението на настоящата стратегия. 

 

8. Обхват и администриране 



 

8.1. Обхват: 

• педагогическите кадри от ОУ ,, Мати Болгария” – Казанлък; 

• педагогически кадри , завършили педагогически специалности , но без 

професионална реализация; 

• институции и организации предлагащи продължаваща квалификация; 

• професионални съюзи, асоциации и сдружения и др. 

 

8.2. Администриране: 

За постигането на посочените в стратегията цели се предвижда приемането на План за 

изпълнение на дейностите във времеви график, с посочване на отговорниците, начина на финансиране 

и очакваните резултати. 

Планът се разработва въз основа на установени потребности, като резултат на събрана и 

обобщена информация на училищно ниво за дейности и инициативи в сферата на продължаващата 

квалификация. Предвижда се планът да се актуализира всяка година, като при всяка актуализация се 

отчитат постигнатите резултати и ако е необходимо, се въвеждат мерки за подобряване на 

изпълнението. 

 

9. Финансиране: 

Финансирането на заложените в Стратегията дейности  ще се извършва според указаните за тази 

цел нормативни документи от: 

• държавния бюджет; 

• собствени средства; 

• други източници. 

 

10. Оценка на стратегията 

Стратегията включва конкретни дейности, отговорници, целевите стойности и индикаторите за 

изпълнение, източниците на финансиране. 

Настоящата стратегия остава отворена за предложения и за промени, настъпили в резултат на 

обективни обстоятелства. 

 

11. План за предстоящи обучения на педагогическите кадри 

 през 2022-2023 учебна година 

 

Тема:  Електронни средства и ресурси за обучението 

Тема: ,,Обучение за работа с електронен дневник- годишни разпределения“ –  

 ( вътрешноучилищна квалификация) 

 Тема: Иновативни форми и методи в обучението 

 Тема: Професионални роли и компетентности на учителя 

 

срок 09.2022 г. – 06.2023 г. 

 

 Могат да бъдат добавени обучения, които не са предварително планувани, а са 

възникнали в процеса на работа през учебната година. 

 


