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1. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА ИЗМИНАЛАТА 2020/2021 

УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Комисията по квалификационна дейност е помощен орган на педагогическия съвет. 

Съвместно с методичните обединения планира и координира квалификационната и методическа 

дейност на педагогическия колектив. Квалификационната дейност в училището е подчинена на 

потребностите на учителите за повишаване на педагогическите им умения и компетентности, 

отговарящи на изискванията  на НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

През учебната 2020/ 2021 година всички педагогическите специалисти бяха включени в 

различни квалификационни форми. От особено значение бе осигуряването на кариерното 

развитие на учителите, по Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“, което ще продължи и през 2020/2021 учебна година. 

 

1.1Анализ на квалификационната дейност през изминзлата учебна година 

 

Учебната 2020/2021 година премина в по - голямата си част в неприсъствена форма, 

наложена заради пандемичната обстановка в страната, но въпреки това успяхме да изпълним 

заложените в плана за квалификация дейности и цели. Бяха избрани подходящи според 

потребностите на колегите за отстраняване на идентифицирани дефицити с цел ефективно 

приложение в практиката в новите условия на работа с ученици, родители, електронни 

платформи и т.н.  

Продължи работата по проекти и клубове по интереси, започна работа и по нови проекти, 

където усвоените компетентности от преминати обучения също бяха необходими и се оказа 

доста полезни. Създаде се организация за обмен и популяризиране на добри практики – На 

5.07.2021 г. във Велинград се проведе работна среща на тема:" Обмен на добри практики" 

между училището домакин Национална професионална гимназия по горско стопанство "Христо 

Ботев" и учители от Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" - 

Смолян. Дискусията беше на тема "Компетентностен подход - добър опит". Акценти на срещата 

бяха обучителни практики, обмен на теми от общообразователната и професионалната 

подготовка.  

И през тази година няколко колеги успешно повишиха квалификацията си и преминаха в по 

горен клас. 

 

№ Име, фамилия - област ПКС 

1. Емилия Чернева – ресурсно подпомагане III  

2. Румяна Хаджийска – ресурсно подпомагане III 

3. Инж. Мария Георгиева - КТТ III 

4. Инж. Светослав Димитров - КТТ V 

5. Инж. Росен Калемджиев - АТТ V 

 

     Формираните методични обединения в училище проведоха своите заседания на които се 

решаваха неотложни въпроси възникнали в новите необичайни условия, които заседания имаха 

конкретно и необходимо значение на вътрешна квалификация 

 

 

1.2. Квалификационни дейности през учебната 2020/2021година  
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Форма 

/Тема  

Организация 

по чл. 222, 

ал. 1 от 

ЗПУО 

Продължителност 

в академични 

часове 

Участници 

(имена, 

длъжност) 

Срок Място на 

провеждане 

Обучение РААБЕ 8/8  - 1 кредит 24 учители 21.05.21 ПГТТ "Христо 

Ботев" 

Обучение 

 

МОН/РУО 16 –  1 кредит  14 учители – 

Подкрепа за 

успех 

10-29.06 ПГТТ "Христо 

Ботев" 

Обучение   инж. Бундева 25.09 On-line 

Обучение 

 

  инж. Бундева, 

инж. Моллов 

Ел. Русева 

11.03 On-line 

   инж. Жайгарова 12.03  

Обучение    М. Манева 21.05  

   инж. Бундева  Самофинансираща  

   инж. Димитров  Самофинансираща 

 

2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

Форма 

/Тема  

Ръководител от 

педагогическия 

екип 

Продължителност 

в академични 

часове 

Участници 

(имена, 

длъжност) 

Срок  Място на 

провеждане 

Отговорник 

/необходими 

средства 

обмен Инж. Жайгарова 8 20 учители 05.07 Велинград Сарачева 

Ново- 

постъпили 

МО – БЕЛ и ЧЕ 

МО- природни 

МО – класни  

ръководители 

МО –проф.об-

ние 

4 

4 

4 

 

4 

Н.Ангелова 

К.Симеонова 

М. Манева 

 

Р.Калемджиев 

според 

протокол 

на МО 

ПГТТ - 

семинар Групов 

отговорник 

4 Групи по НП 

и проекти 

според 

протокол 

ПГТТ - 

 Председатели 

На МО 

4 Всички 

учители 

според 

протокол 

на МО 

ПГТТ - 

обучение инж. Бундева, 

инж. Моллов 

4 новопостъпили 10.2020г ПГТТ - 

 

В училището са сформирани и функционират следните методически обединения:  

• БЕЛ и чужди езици  

• Природни науки  

• Професионална подготовка  

• Сдружение на класните ръководители  

Всички МО разработват планове за работа през годината, които са отворени за промяна в 

зависимост от възникнали конкретни нужди. Основен акцент е използването на IT технологиите 

за повишаване интереса на учениците към изучаваната професия и преодоляване на пропуските 
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в подготовката им. За това способстваха не само разработените презентации от учителите, а и 

използването на сайта „Уча се“, за който бяха осигурени 12 абонамента. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти на 

вътрешноинституционално ниво през учебната година се реализира чрез целенасочена работа 

по МО за  самоусъвършенстване и по-добра методическа подготовка, споделянето на умения, 

методи и технологии в урочната дейност.   

 

2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите. Усъвършенстване на 

професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

 2. Повишаване качеството на предоставяното образование в училище с акцент върху 

неговата практическа насоченост. Развиване на учениковата личност чрез овладяване на 

ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически условия. 

 3. Осигуряване на по-добри условия за физическото, умственото, нравственото и 

социалното развитие на учениците. Постигане на положителни промени в овладяването на 

трайни знания, умения и навици. 

4. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 

 3. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Актуализиране и усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови 

допълнителни компетентности в съответствие с професионалния профил на изпълняваната 

длъжност. 

2. Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците. 

3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти в 

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

планиране на личностното и професионалното им израстване и кариерно развитие. 

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

на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики. 

5.  Анализ на постигнатите успехи, споделяне на трудности и проблеми с оглед създаване 

на условия за делова и хуманна атмосфера на работа. Стимулиране на  учителите към 

самоподготовка и самоусъвършенстване 

6.  Подобряване мотивацията на учениците за учебна дейност, като се използват различни 

форми за проверка и оценка на придобитите знания и компетенции.  

7. Включване и работа по Проект „Иновативни училища” 

 

За учебната 2021/2022 година в ПГТТ се организира: 

➢ Въвеждаща квалификация – за новоназначените учители и тези с малък 

професионален опит с цел адаптиране в образователната среда и методическо и организационно 

подпомагане /Адриан Сюрджиев-класно ръководство; Ивона Муцевска-английски език; 

възпитател в УО/ 

➢ Продължаваща квалификация – за непрекъснато професионално и личностно 

усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране 

и допълване на знанията, уменията и компетентностите.  

  
 ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА/УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ -семинари, 

дискусии, тренинги, проблемна група, дебати,  лектории и др.  
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2. ПО ПРОГРАМИ на обучителни организации по чл. 43, ал. 2 от НАРЕДБА № 15 от 

22 юли 2019 г за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти 

3. НА РЕГИОНАЛНО НИВО - семинари, дискусии, тренинги, проблемна група, 

професионално - педагогическа специализация , конференции, лектории и др., организирани от 

РУО - Смолян 

4. НА НАЦИОНАЛНО НИВО -тренинги, семинари, конференции, организиран и от 

МОН по НП „Квалификация“, специализирани обслужващи звена, висши училища и научни 

организации. 

  
ФИНАНСИРАНЕ  

• Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна 

година и са в размер на 1,2% от годишния ФРЗ. 

 • Вътрешноинституционалната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището.  

• При наличие на заявено желание от определен учител за участие в квалификационен 

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

предоставя тази възможност.  

• Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално квалификационна 

степен се заплащат от учителите.  

 
 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

А. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА/УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ – 16 

академични часа (чл. 46, т. 2 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г.) 

  

 
№ 

ТЕМА Форма 

Време 

на 

прове

ждане 

Целева 

група 

Отгово

рник 

 2 3 4 5 6 
1.  Дискусия по МО за включване и работа по 

проекти  

Работна 

среща 

Септемв

ри г. – 1 

ч. 

ЗДУПД, 

учители 

МО 

проф. 

подготов

ка 

Председ

ател на 

МО 

 ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

2.  Регулярно идентифициране на пропуските в 

подготовката на учениците и предприемане на 

мерки за преодоляването им 

Работна 

среща 

По два 

пъти на 

срок – по 

1 акд. час 

– 2 ч. 

Учите

ли по 

МО 

Председ

атели на 

МО 

3.  Регулярни заседания на МО за обсъждане на 

следните въпроси: 

• Промените в нормативните наредби 

• Обсъждане графика за контролни и 

класни 

Заседания 

по МО 

Според 

график на 

МО – 3 ч. 

ЗДУП

Д, 

учител

и по 

МО 

Председ

атели на 

МО 
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• Входните равнища и анализ на 

резултатите за набелязване на мерки за 

преодоляване на пропуски те в знанията на 

учениците 

• Обобщаване на пропуските в 

подготовката на учениците и набеляз- ване на 

мерки за преодо- ляването им за успешно 

полагане на ДЗИ и ДКИ 

4.  Начини за мотивиране на учениците за 

полагане на учебен труд 

Дискусия м. 

декември 

1ч. 

Всичк

и 

учител

и 

Председ

атели на 

МО 

5.  Иновативни форми и методи за оценяване на 

постиженията на учениците при обучение в 

електронна среда 

Дискусия м. 

ноември 

 1 ч. 

Всичк

и 

учител

и 

ЗДУПД, 

Директо

р 

6.  Работа с ученици с различна степен на 

обучаемост 

Семинар м. януари 

1 ч. 

Учите

ли 

Ресурсн

и 

учители 

7.  Добри практики за превенция от отпадане на 

учени- ци от обучение в училище /отчет на 

резултатите от първи учебен срок/ 

Дискусия м. 

февруари  

– 2 ч. 

Учите

ли 

Председ

атели на 

МО 

8.  Допълване и обогатяване на учителското 

портфолио 

Работна 

среща 

м. март  - 

1 ч. 

Всичк

и 

учител

и 

Председ

атели на 

МО 

9.  ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

10.  Адаптиране в образователна среда, методическо 

и организационно подпомага не на 

новоназначени учители /Адриан Сюрджиев-

класно ръководство;Ивона Муцевска-английски 

език;възпитател в УО/ 

Обучени

е 

м. 

септемв

ри. – 2 

ч. 

Новоназ

начени 

учители 

Директо

р  

Председ

атели на 

МО 

11.  Работа с електронни платформи – ел. дневник, 

teams; classroom и методи в работа та с 

учениците в електронна среда /Адриан 

Сюрджиев-класно ръководство;Ивона 

Муцевска-английски език;възпитател в УО/ 

Обучени

е 

м. 

септемв

ри  г. - 4 

ч. 

Новоназ

начени 

учители 

и всички 

с нови 

ргистрац

ии 

Директо

р 

Учител 

проф.по

дготовка 

 

Б. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

 

№ ТЕМА форма 
Време на 

провеждане 

отговаря 

 

1. Обучения според нуждите на 

учителите и служителите от 

Информационния регистър 

на одобрени програми за 

повишаване квалификацията 

Обучение По споразумение с 

обучителната 

организация 

 

Директор  
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на педагогическите 

специалисти  

2. Обучения и семинари 

организирани и координирани 

от РУО-Смолян 

 По плана за 

квалификация на 

РУО-Смолян 

 

3.     
 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

1. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на 

съвременните условия.  

2.Високо мотивирани учители за усъвършенстване на знанията, уменията и 

компетентностите им в контекста на ученето през целия живот. 

3. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни 

информационни технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически 

практики в образователния процес.  

4. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОС от повече ученици.  

5. Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати, чрез разнообразни форми 

за проверка и оценка на знанията.  

6. Действащи методични обединения  като форма за самоусъвършенстване и 

професионално израстване на кадрите.  

7. Редовно попълване на картите за отчитане на проведените квалификационни дейности 

и съхраняването им класьор за квалификационна дейност. 

 

ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Правилата за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова 

подкрепа е отделен документ приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 10 

/07.09.2021г. и са неразделна част от Плана за квалификационна дейност. Утвърдени са от 

директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени 

по писмено предложение на всеки член на колектива. 
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Приложение 1 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

 гр.Смолян, ул.”Тракия” №13,   Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

         УТВЪРЖДАВАМ: …………………  

         ДИРЕКТОР: инж. Мария Жайгарова-Йорданова 

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

➢ Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната 

дейност и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците.  Правилата 

определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на 

персонала.  

➢  Педагогическият и непедагогическият персонал на ПГТТ”Христо Ботев” гр. Смолян има 

право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава 

информация за възможностите за повишаване на образованието и професионалната си 

квалификация.   

➢ Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на 

квалификацията се договарят между директора на училището и обучаващата 

институция.  

 

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване 

компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията 

на изпълняваната работа и за кариерно развитие, съгласно чл.221 от ЗПУО  

2. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел 

подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка 

на учениците.  

3. Директорът на училището е длъжен да осигурява необходимите условия за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти. 

4. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти от обучителни 

организации се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с 

документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен 

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти.  

 5. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на 

организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране, 

съгласно чл.222 от ЗПУО.  

6. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се 

присъждат квалификационни кредити. 

 7. Училището осигурява условия за повишаване на квалификацията не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

mailto:pgtt_sm@mail.bg
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 8. Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия 

специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва 

професионалните му изяви, кариерното му израстване и постигнатите резултати с учениците.  

 9. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия 

специалист. 

10. Отчет за квалификационните дейности за всяка изминала учебна година, който се докладва 

на първия ПС на всяка нова учебна година заедно с новия План за квалификация 

 ІІ. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

1. Педагогически персонал.  

2. Непедагогически персонал.  

 

ІІІ. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ:  

 

1.  Адекватност на обучението.  

2.  Актуалност на обучението.  

3.  Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.  

4.  Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата длъжност.  

5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните 

възможности и интереси на служителите.  

6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на 

качеството на дейността на служителите.  

 

ІV. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

 

1. Анализ на кадровия потенциал. 

 2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация.  

3. Определяне на приоритетите и дефицитите за обучение и квалификация.  

4. Планиране на обучението.  

5. Финансово осигуряване на обучението.  

6. Организиране и провеждане на обучението.  

7. Анализ и оценка на ефективността на обучението.  

 

 

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

1. Квалификационната дейност в училището се ръководи от председателите на методическите 

обединения.  

2. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище се 

осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото 

на всяка учебна година и се приема на заседание на ПС.  

3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:   

• да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и 

равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;   

• да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите 

кадри и за тяхното професионално развитие. 
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4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира     със 

съдействието на университети, колежи, квалификационни институции, центрове за 

продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за 

квалификационни дейности.  

5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които 

работят в училището.  

6. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на 

квалификацията:   

• по собствено желание; 

• по препоръка на работодателя; 

7. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, 

финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и директора на училището  

8. За участие в процедурите за придобиване на Професионално квалификационни степени 

директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния 

платен годишен отпуск за съответната година.  

9. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически 

кадри, които :   

• преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни 

образователни изисквания;   

• заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на образование; 

•  преминават на нова педагогическа длъжност;  

• заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за 

повече от три учебни години.  

VІ. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си 

квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната 

си квалификация.  

2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на квалификационни 

институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в 

проекти и програми за квалификационни дейности.  

3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и 

квалификацията си:  

• по собствено желание; 

•  по препоръка на директора на училището; 

•  по препоръка на експерти от съответната област. 

4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, 

финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и директора на училището по 

реда на чл.234 от Кодекса на труда.  

VІІ. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да 

ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно ниво.  

2. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, се 

признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, 

определен от МОН.  

3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи отличия.  

4. Възможност за кариерно развитие.  

5. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.  
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VІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:  

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна 

година и са в размер на 1% от годишния ФРЗ.  

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.  

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовият лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на 

служителя.  

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.  

 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ:   

Предложените правила са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №10 

07.09.2021 г. и са неразделна част от Плана за квалификационна дейност. Утвърдени са от 

директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени 

по писмено предложение на всеки член на колектива. 

 

X. ОТЧЕТ НА ВЪТРЕШНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ 

          Всяко мероприятие проведено по МО или с целия колектив се отчита с Карта за 

квалификация / ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/ . Картата се подписва от Директора и се подпечатва с печата на 

училището. Съхранява се в Класьор за вътрешно-институционална квалификация. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

 гр.Смолян, ул.”Тракия” №13,   Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 
 

Приложение № 2 

К  А  Р  Т  А 
За отчитане на вътрешноинституционалната квалификация за учебната………………….г. 

 

ТЕМА на квалификационната форма  

Организационна форма  

Място на провеждане  

Дата на провеждане  

Начален  и  краен час / времетраене/  

Място на съхранение на пакета 

документация от проведената 

квалификация 

 

Работни материали o Презентация 
o Писмена разработка 
o Работни листове 
o Дидактически материали 
o Друго………………………………………………………………………………….. 

Ръководител / отговорник за 

провеждането на мероприятието. 

 

Участници ; Общ брой.   

№ длъжност Име, презиме, фамилия подпис 
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ДИРЕКТОР……………………. 

/инж. Мария Жайгарова-Йорданова/ 
 


