ПРИЛОЖЕНИЯ № 24 – 27 КЪМ ЧЛ. 82, АЛ. 1 ОТ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА
СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ,
ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Приложение № 24 към чл. 82, ал. 1, т. 1
АТЕСТАЦИОННА КАРТА НА УЧИТЕЛ
Пълното наименование на институцията: .............................................................................................................
Атестиран: ................................................................................................................................. дата на
раждане:

(име, презиме, фамилия)

Длъжност: ...................................................................................................................................
Период за атестиране от: .........................................................................................................
А. СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен,
научна степен:

1
Средно
образование

2

3

Професионален
Бакалавър
бакалавър

4

5

6

Магистър

Доктор

Доктор на
науките

1.1. Първоначална:













1.2. Друга след първоначалната:













2. Професионална квалификация (специалност):
2.1. По базовата специалност от висшето образование:
2.2. Професионална квалификация "учител"

2.3. Друга (нова/допълнителна) квалификация
3. Последна придобита професионално-квалификационна степен
4. Професионален опит/учителски стаж - брой години:

да

не





да

не





V ПКС

IV ПКС

III ПКС

II ПКС

I ПКС











.......................... години, от които .................. години учителски стаж

5. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
5.1. Задължителна вътрешноинституционална квалификация

брой ......... академични часове

5.2. Задължителни часове

брой ......... академични часове, брой ........... квалификационни кредити

6. Оценка за изпълнение препоръките от последното атестиране:

да

не





Забележка. Избраният верен отговор се отбелязва в съответното поле със знака "Х", а където е необходимо, се изписва с думи или с цифри.

Б. ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ

Оценяване
Самооценка

I. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата

1.1.

оценка в
точки

Разпределя ритмично учебното съдържание в тематичното си годишно разпределение, като предвижда
възможности за преструктуриране и го съобразява с интересите на децата/учениците и образователната среда

формира се
на базата
на:

Оценка на комисията
оценка в
точки





1.2. Планира дейности за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците





1.3. Планира иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците





Наблюдава и контролира дейностите в класа или групата, поддържа позитивна работна атмосфера, с цел
2.1. постигане на планираните резултати. Създава позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните
резултати





Управлява динамиката на урока или педагогическата ситуация като използва възможностите на индивидуалната и
2.2. екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение.
Управлява динамиката на урока, като използва възможностите на индивидуалната и на екипната работа





2.3. Избира подходящи дидактически материали, включително създадени от него





2.4. Спазва и контролира спазването на книжовноезиковите норми на българския език.





формира се
на базата
на:

2. Организиране и управления на образователния процес: стратегии и методи на преподаване (максимален брой т. 8)

3. Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати (максимален брой т. 6)
3.1.

Използва подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците
резултати и запознава родителите с тях





3.2.

Анализира нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване
и осигурява необходимата подкрепа за личностно развитие.





3.3.

Осигурява информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, предлага мерки за подобряването
им и информира родителите













4. Управление на групата/класа (максимален брой т. 4)
4.1. Ръководи децата/учениците и споделя отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
4.2.

Възпитава и формира гражданска позиция; окуражава позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към
общ краен резултат

Самооценка

Оценка на комисията

II. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани
страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за изпълнението
им(максимален брой т. 10)
1.

2.

3.

оценка в
точки

формира се
на базата
на:

оценка в
точки

Участва в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията





Има ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като:
2.1. Активно участва в работата на педагогическия съвет





2.2. Активно участва в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания
по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование





2.3. Активно взаимодейства с родителите





Подпомага методически и организационно млади или новопостъпили учители/възпитатели и/или изпълнява
наставнически функции по отношение на стажант-учители




Самооценка

III. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността (максимален брой т. 6)

оценка в
точки

формира се
на базата
на:

Оценка на комисията
оценка в
точки

1.

Оценява професионалното си развитие , както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми,
свързани с приоритетите и развитието на институцията и има задължителните квалификационни кредити.





2.

Професионално изпълнява задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участва във форми на
вътрешноинституционалната квалификация и представя иновативни педагогически практики





3.

Познава и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование,
включително и документацията на институцията





Самооценка

IV. Критерии, определени от институцията (максимален брой т. 10)

1.
2.
3.
4.
5.
Д. КРАЙНА ОЦЕНКА:
Самооценка:
Общ брой точки по критериите: СО: ..............

Оценка на атестационната комисия:
Общ брой точки по критериите: ОАК:

оценка в
точки

формира се
на базата
на:

формира се
на базата
на:

формира се
на базата
на:

Оценка на комисията
оценка в
точки

формира се
на базата
на:

Окончателен резултат: ОР = 0,25.СО + 0,75.ОАК = .................т.
".........................................................................."

Крайна оценка: ............. точки,

Председател: ....................................................................................................
Членове: 1. ...........................................................................................................
3………………………………………………………………………
2...............................................................................................................
4……………………………………………..………...………………
Дата: ...........

Коментар на атестационната комисия:

(име, фамилия и подпис на

членовете на атестационната комисия)

Коментар на атестирания педагогически специалист: Дата: .................... Име и фамилия на атестирания: ........................................................................................., подпис:
........................
Забележка. Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение!
Коментар на работодателя:

Дата: .................... Име и фамилия на работодателя: ......................................................................................., подпис: ........................

Коментар на работодателя:

Дата: .................... Име и фамилия на работодателя: ........................................................................................., подпис: ........................

Забележка. Полето се попълва задължително, ако атестираният педагогически специалист е възразил! Работодателят вписва крайната оценка, като може да потвърди или да промени с
една степен крайната оценка на атестационната комисия.

Дата: .................... Име и фамилия на атестирания: ........................................................................................., подпис: ........................
Забележка. Полето се попълва задължително, като атестираният удостоверява с подписа си, че е запознат с крайната оценка от атестирането!

Скала за определяне на достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална
компетентност
I. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на групата/класа
1 точка: Професионалните знания и умения имат необходимост от подобрение, съответстващо на длъжността. Не планира и не провежда ефективно
работата си в учебния час и/или педагогическата ситуация. Непоследователност при планиране на задачите и структуриране на информацията.
Несъобразяване на поставените цели със знанията и уменията на децата/учениците и затруднения в постигането на резултатите от учебната програма.
Трудности при диференцирането на задачите за индивидуална и групова работа. Затруднения при използването на интерактивни методи на обучение и
информационните и комуникационни технологии. Формално и немотивирано оценяване. Необходимост от допълнителни инструкции относно
задълженията. Необходимост от допълнителна квалификация и наставничество.
1,5 точки: Професионалните знания и умения дават възможност за самостоятелно планиране и провеждане на учебните часове/педагогически ситуации,
часовете за самоподготовка и заниманията по интереси. Планира работа си и ориентира дейността си към постигане на очакваните резултати. Осигурява
подкрепа и при възможност надгражда знанията, уменията и отношенията на децата/учениците. Планира и използва оценяването/диагностицирането, за
проследяване на напредъка и установяване на областите с нужда от подкрепа. Търси подкрепа по отношение на използването на средства, методи и
подходи при затруднения. Работи индивидуално и групово с децата/учениците и формулира изисквания към всеки. Използва рационално
образователната среда за реализирането на целите на отделните етапи на педагогическата ситуация/урока. Прилага иновативни и интерактивни методи
на обучение. Търси възможности за допълнителна квалификация.
2 точки: Задълбочено познава естеството на извършваната работа. Следи новостите в своята професионална област. Успешно планира и организира
работата си в рамките на основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, на учебния час, на самоподготовка, в занимания по
интереси и на работния ден. Постига очакваните резултати . Разпределя правилно времето си за изпълнение на задачите. Оценява/диагностицира, за да
установи и измери постигнат резултат, дава обратна връзка и препоръки за подобрение. Има индивидуален подход. Справя се с проблемни ситуации в
работата с деца със СОП, с обучителни трудности, от уязвими общности и др., както и за насърчаване на деца и ученици с изявени дарби. Ефективно

прилага иновативни и интерактивни методи на обучение, ориентирани към напредъка на всяко дете/ученик съобразно и индивидуалните потребности.
Мотивира децата/учениците за работа в екип. Оказва методическа и организационна подкрепа.
II .Социална и гражданска компетентност: работа в екип, работа със заинтересовани страни (родители, социални партньори, бизнес и др.),
участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите по изпълнението им на ниво институция
1 точка: Трудно работи с колегите; не взаимодейства и не сътрудничи, ако обстоятелствата не го налагат. Има проблеми при работа в екип и при
приемане на чуждото мнение. Има трудности при справянето с конфликтни ситуации и вземането на решения. Пасивен, работи само върху изрично
поставени задачи. Рядко се включва в разрешаването на проблеми, свързани със собствената работа. Няма компетентност и нагласа да помага на колегите
си. Среща затруднения при работа с родителите. Не дава обратна връзка, но търси сътрудничество и подкрепа. Дейността му не съответства на
стратегията на институцията. Не се включва в работа по проекти. Необходима е допълнителна квалификация и наставничество за методическа или
организационна подкрепа.
1,5 точки: Поддържа коректни взаимоотношения и взаимодейства с колегите си. Приема предложения от страна на колегите си. С родителите общува
при възникнал проблем, слаб резултат и на родителските срещи. Изпълнява отговорностите си при работа по проект. Не проявява самоинициатива. Не
предлага решения. Включва се в подкрепа на по-млади колеги. Необходима е допълнителна квалификация.
2 точки: Ефективно сътрудничи с колеги, с родители и със заинтересовани страни с цел пълноценно развитие и подкрепа на всяко дете или ученик.
Предлага решения и търси подкрепа за подобряване на резултатите на децата/учениците. Организира и провежда събития. Насърчава колегите си и
родителите да дискутират, обменят идеи и да работят съвместно за разрешаването на проблеми, свързани с децата и учениците. Активен е, дава
предложения и влага усилия за подобряване процеса на работа, ангажира се с изпълнението на допълнителни задачи. Оказва методическа и
организационна подкрепа и наставничество на по– млади, неопитни или новоназначени колеги.
III. Познаване и прилагане на нормативната уредба
1 точка: Не познава основните нормативни документи, които регулират системата на предучилищното и училищното образование. Слабо познава
държавните образователни стандарти, които имат отношение към пряката му работа. Има затруднение в работата с документите на институцията. Не
участва в работата по разработването и актуализирането на учебната документация. Необходимо е наставничество и методическа или организационна
подкрепа.
1,5 точки: Познава основните нормативни документи, които регулират системата на предучилищното и училищното образование. Познава държавните
образователни стандарти. Няма трудности в работата с документите на институцията. Участва в работни групи за разработването и актуализирането на
учебната документация. Няма самостоятелна инициатива. В срок оформя документите, с които работи.
2 точки: Познава и ефективно прилага нормативни документи, които регулират системата на предучилищното и училищното образование. Познава и
прилага държавните образователни стандарти. Отговорно и в срок изпълнява задълженията си по водене, съхраняване и отчитане на документите на
институцията, с които работи. Участва в работни групи за разработването и актуализирането на правилници, правила, планове и др. и предлага решения
за подобряване на работата. Оказва методическа и организационна подкрепа и наставничество.
IV. Други професионални изисквания
1 точка: Познава длъжностната си характеристика. Спазва седмичното разписание. Има затруднения в изпълнението, координирането и контролирането
на всички планирани задачи и дейности. Има затруднения в организирането и управлението на основните и допълнителните форми на педагогическо
взаимодействие, на учебния час, на самоподготовката или заниманията по интереси. Има отклонения от тематичното разпределение. В екипната работа
допуска закъснение, неточност, разсеяност. Не обвързва квалификацията с възможностите за развитие и няма желание за професионално
усъвършенстване и развитие. За атестационния период има придобит един квалификационен кредит и по-малко от половината от задължителния брой

часове участие във вътрешноинституционалната квалификация за всяка от годините в периода на атестиране. Не използва ресурсите на средата, с които
институцията разполага. Необходима е допълнителна квалификация и наставничество. Необходима е методическа или организационна подкрепа.
1,5 точки: Изпълнява своите задължения. Спазва седмичното разписание, продължителността на учебния час, на самоподготовка или на друга форма
на извънкласна и/или извънучилищна дейност. Среща трудности при справянето с възникнали проблеми и задачи. Отнася се отговорно към работата, но
понякога е необходима подкрепа и контрол по отношение на сроковете. Проявява умерена мотивация и старание относно участията в допълнителни
обучения. За атестационния период не е достигнал задължителния брой квалификационни кредити. Няма задължителния брой академични часове
годишно участие във вътрешноинституционалната квалификация. Има положително отношение към предложения за промяна и обогатяване на опита.
Рационално използва ресурсите на институцията, търси и предлага допълнителни. Разбира и следва образователните цели на институцията. Препоръчва
се допълнителна квалификация.
2 точки: Ефективно изпълнява отговорностите си. В срок и качествено изпълнява възложените задачи. Спазва вътрешните правила и инструкциите за
работа. При необходимост довършва или изпълнява спешни задачи. Показва високо качество на работа, прецизност и точност при изпълнение на
задачите. Постига целите в определеното време. Преодолява възникнали трудности и информира за крайния резултат. Постоянно разширява знанията
си, както чрез самоподготовка, така и чрез включване в организирани обучения. Има задължителните за атестационния период брой квалификационни
кредити и задължителния брой академични часове участие във вътрешноинституционалната квалификация за всяка от годините в периода на атестиране.
Споделя усвоените нови знания и ги прилага на практика. Ефективно използва ресурсите на институцията, обогатява ги, търси и предлага допълнителни
възможности за подобряване. При необходимост се отзовава за довършване на спешни задачи. Разбира и изпълнява образователната политика на
институцията, като изяснява на колегите си и ги подпомага за реализиране на поставените цели. Оказва методическа и организационна подкрепа и
наставничество.

Приложение № 25 към чл. 82, ал. 1, т. 2
АТЕСТАЦИОННА КАРТА НА ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, РЕХАБИЛИТАТОР НА СЛУХА И ГОВОРА, ТРЕНЬОР ПО ВИД
СПОРТ, КОРЕПЕТИТОР, ХОРЕОГРАФ, ЛОГОПЕД, РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННИ ИКОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИ
Пълното наименование на институцията: .............................................................................................................
Атестиран: ................................................................................................................................. дата на
раждане:

( име, презиме, фамилия)

Длъжност: ...............................................................................................................................................................
Период за атестиране от: .......................................................................................................................................

А. СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен и научна степен:
1.1. Първоначална:

1

2

3

Средно
Професион
образовани
ален
Бакалавър
е
бакалавър

4

5

6

Магистъ
р

Докто
р

Доктор
на
науките

1.2. Друга след първоначалната:
2. Професионална квалификация (специалност):
2.1. По базовата специалност от висшето образование:
2.2. Професионална квалификация "учител"

2.3. Друга (нова/допълнителна) квалификация

3. Последна придобита професионално-квалификационна степен
4. Професионален опит/учителски стаж - брой години:

V ПКС

да

не

да

не

IV ПКС

III ПКС

II ПКС

I ПКС

.......................... години, от които .................. години учителски
стаж

5. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
5.1. Задължителна вътрешноинституционална квалификация

брой ....... академични часове

5.2. Задължителни часове

брой ....... академични часове, брой ......... квалификационни
кредити
да

не

6. Оценка за изпълнение препоръките от последното атестиране:
Забележка. Избраният верен отговор се отбелязва в съответното поле със знака "Х", а където е необходимо, се изписва с думи или с цифри.

Б. ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ
I. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на
класа/групата
1. Планиране (максимален брой т. 6)
1.1 Залага ясни и конкретни цели при планирането на дейността и предвижда възможност за
.
преструктуриране и промяна на годишното планиране – при необходимост.
1.2
Планира дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата/учениците
.

Оценяване
Самооценка
оценка в точки

формира се на
базата на:

Оценка на комисията
оценка в
точки

формира се на
базата на:

1.3 Планира иновативни методи и подходящ инструментариум за оценка и превенция на обучителни
.
затруднения и за формиране на социални умения.

2. Организиране, управление и координация на образователния процес (максимален брой т.8)
2.
1.

Проследява напредъка в развитието на децата/учениците с цел постигане на планираните резултати.

2.
2.

Използва ефективно иновативни и интерактивни методи за индивидуална и групова работа, като
формира и развива основни социални умения.

2.
3.

Подбира и прилага подходящи методи, средства и дидактически материали за реализиране на
поставените цели. включително създадени от самия него

2.
4.

Спазва и контролира спазването на книжовноезиковите норми на българския език.

3. Оценяване напредъка на деца/ученици (максимален брой т. 6)
3.
1.

Използва подходящи методи и форми за проверка и оценка (диагностика) на постигнатите от
децата/учениците индивидуални/групови резултати.

3.
2.

Проследява и анализира постигнатите резултати като осигурява обща и/или допълнителна подкрепа за
личностно развитие.

3.
3.

Информира родителите за постигнатите резултати; дефинира цели и мерки за подкрепа на база
индивидуалния напредък на детето/ученика.

4. Управление на групата/класа (максимален брой т. 4)
4.
1.

Ръководи групата или работи индивидуално с дете/ученик в съответствие с етичния кодекс на
училищната общност.

4.
2.

Осигурява сигурна и подходяща физическа, психологическа и социална среда за подкрепа и развитие на
децата и учениците и формира отношения на загриженост и ефективна комуникация между всички
участници в образователния процес

II. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес,
работа със заинтересовани страни (родители, социални партньори, бизнес и др,), участие във
формирането на образователни политики н в изпълнението на дейностите по тях
(максимален брой т. 10)
1.

Участва в разработването и изпълнението на стратегията на институцията и спомага за нейното
актуализиране

2.

2.1. Има изградени ефективни професионални взаимоотношения с участниците в образователния процес
в институцията и всички заинтересовани страни, като взема активно участие в работата на

Самооценка
оценка в точки

формира се на
базата на:

Оценка на комисията
оценка в
точки

формира се на
базата на:

педагогическия съвет, екипи и комисии, методически обединения; участва в работа по проекти и
програми.
2.2. Активно участва в организирането и провеждането на извънурочни и извънкласни форми на
обучение
2.3. Взаимодейства активно за приобщаване на родителите в образователния процес и е диалогичен с
родителската общност.
3. Осъществява методическа и организационна подкрепа на новоназначени педагогически специалисти.
Самооценка

III. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността (максимален брой т. 6)
1.

Умее сам да оценява професионалното си равнище и квалификационния си статус

2.

Професионално изпълнява задълженията си съгласно длъжностната характеристика и участва във форми
на вътрешно и външноинституционална квалификация

3.

Познава и прилага нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование,
учебната документация и документите на институцията.

оценка в точки

формира се на
базата на:

Самооценка

IV. Критерии, определени от институцията (максимален брой т. 10)

оценка в точки

формира се на
базата на:

Оценка на комисията
оценка в
точки

Оценка на комисията
оценка в
точки

1.
2.
3.
4.
5.
Д. КРАЙНА ОЦЕНКА:
Самооценка:
Оценка на атестационната комисия:
Общ брой точки по критериите: СО: ..............
Общ брой точки по критериите: ОАК:
Окончателен резултат: ОР = 0,25.СО + 0,75.ОАК = .................т.
".........................................................................."
Коментар на атестационната комисия:

Председател: ....................................................................................................

формира се на
базата на:

Крайна оценка: ............. точки,

формира се на
базата на:

Членове: 1..........................................................................................................
3…………………………………………………………
2.........................................................................................................
……………………………..…………..………………
Дата: ...........

4.
(име, фамилия и подпис на членовете на

атестационната комисия)

Коментар на атестирания педагогически специалист: Дата: .................... Име и фамилия на атестирания: ............................................................................, подпис:
........................
Забележка. Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение!
Коментар на работодателя:
....................................................................................., подпис: ........................

Дата: .................... Име и фамилия на работодателя:

Коментар на работодателя:
Дата: .................... Име и фамилия на работодателя: ....................................................................................., подпис:
........................
Забележка. Полето се попълва задължително, ако атестираният педагогически специалист е възразил! Работодателят вписва крайната
оценка, като може да потвърди или да промени с една степен крайната оценка на атестационната комисия.
........................
атестирането!

Дата: .................... Име и фамилия на атестирания: ......................................................................................., подпис:
Забележка. Полето се попълва задължително, като атестираният удостоверява с подписа си, че е запознат с крайната оценка от

Скала за определяне на достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална компетентност
I. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
1 точка: Професионалните знания и умения имат необходимост от подобрение, съответстващо на длъжността. Трудно се ориентира в поставените
задачи, което затруднява планирането и организирането на работата. Непоследователен при планирането на задачите, не съобразяване с целите.
Затруднява се при структурирането на информацията. Трудности при формулирането на реалистични и ясни цели и при диференцирането на задачите
за индивидуална и групова работа. Затруднение при използването на иновативни и интерактивни методи и на информационни и комуникационни
технологии в работата си. Оценяването/диагностицирането на резултатите е формално и немотивиращо. Липсва заинтересованост към проблемите в
групата/класа. Нуждае се от допълнителни инструкции и обяснения за изясняване на задълженията. Необходима е допълнителна квалификация и
подкрепа.
1,5
точки: Има необходимите знания и може да се справя с възникналите трудности. Планира работата си и ориентира дейността си към постигане на
очакваните резултати. Надгражда знанията, уменията и отношенията в различните области на компетентност. Планира и използва
оценяването/диагностицирането за проследяване на напредъка и за установяване на нуждите от подкрепа. Изпълнява планираните дейности и търси
подкрепа. Използва информационни и комуникационни технологии в работата си. Умее да работи индивидуално и групово с децата/учениците.
Необходима е допълнителна квалификация.
2 точки: Има висока професионална компетентност, задълбочено познава естеството на извършваната работа. Следи новостите в своята област.
Успешно планира и организира собствената работа в рамките на основните и допълнителните форми на работа. Постига очакваните резултати. Оценява
или диагностицира, за да измери постигнат резултат. Дава обратна връзка и насока за подобрение. Използва индивидуален подход. Справя се с проблеми
в работата с деца със СОП, с обучителни трудности, от уязвими общности и др. Бързо се ориентира в конкретна ситуация и допринася за успешно
решение. Ефективно прилага иновативни и интерактивни методи на обучение, ориентирани към напредъка на всяко дете/ученик. Умее да мотивира
децата/учениците за работа в екип. Оказва методическа и организационна подкрепа.

II. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес, работа със заинтересовани страни (родители,
социални партньори, бизнес и др,), участие във формирането на образователни политики н в изпълнението на дейностите по тях
1 точка: Трудно работи с колегите; не изразява готовност да сътрудничи. Има проблеми при работа в екип. Среща трудности при справянето с
конфликтни ситуации и вземането на добри решения. Пасивен, работи без желание само върху задачи, които са изрично зададени. Рядко се включва в
разрешаването на проблеми, свързани със собствената работа. Няма необходимата компетентност и нагласа да помага на колегите си. Среща затруднения
при работа с родителите. Не дава обратна връзка. Дейностите му не съответстват или не са обвързани със стратегията на институцията и поставените
стратегическите цели. Не се включва в работа по проекти. Необходима е допълнителна квалификация. Необходима е методическа или организационна
подкрепа.
1,5 точки: Поддържа коректни взаимоотношения; взаимодейства с колегите си, когато е необходимо. Пълноценно общува с родителите. Проявява
инициативност в работата, готовност да се включва в изпълнението на нови задачи и разрешаването на проблемни ситуации. Проявява самоинициатива,
предлага решения. Включва се в подкрепа на колеги при необходимост. Препоръчва се допълнителна квалификация.
2 точки: Поддържа добри взаимоотношения и работи в сътрудничество с колегите и други партньори с цел изпълнение на работата. Активно
взаимодейства с родителите, предлага решения и търси подкрепата им за подобряване на резултатите на децата/учениците. Насърчава както колегите
си, така и родителите да дискутират, обменят идеи и да работят съвместно за разрешаването на проблеми. Отличава се с активност, дава предложения и
влага усилия за подобряване процеса на работа, ангажира се с изпълнението на допълнителни задачи. Оказва методическа и организационна подкрепа.
III. Познаване и прилагане на нормативната уредба
1 точка: Слабо познава основните нормативни документи, които регулират системата на предучилищното и училищното образование. Слабо познава
държавните образователни стандарти. Има затруднение в работата с документите на институцията. Не участва в работата по разработването и
актуализирането на учебната документация. Необходима е допълнителна квалификация. Необходима е методическа или организационна подкрепа.
1,5 точки: Познава основните нормативни документи, които регулират системата на предучилищното и училищното образование. Познава държавните
образователни стандарти. Няма трудности в работата с документите на институцията и ги оформя в срок. Участва в работни групи за разработването и
актуализирането
на
учебната
документация.
2 точки: Ефективно прилага основните нормативни документи, които регулират системата на предучилищното и училищното образование. Изпълнява
задълженията си по приемане, водене, съхраняване, отчитане и унищожаване на документите, с които работи. Участва в работни групи за разработването
и актуализирането на правилници, правила, планове и др. на институцията, като предлага решения за подобряване на работата. Оказва методическа и
организационна подкрепа и наставничество.
IV. Други професионални изисквания
1 точка: Спазва седмичното разписание. Среща затруднения за изпълнението, координирането и контролирането на всички планирани задачи и
дейности. В екипната работа допуска закъснение и неточност, което води до слабости в изпълнението на задачите. Подценява необходимостта от
повишаване на квалификацията, не я обвързва с възможностите за развитие. Няма задължителните за атестационния период брой квалификационни
кредити и задължителния брой часове участие във вътрешноинституционалната квалификация за всяка от годините в периода на атестиране. Не използва
ефективно ресурсите на средата, с които институцията разполага. Необходима е допълнителна квалификация. Необходима е методическа или
организационна подкрепа.
1,5 точки: Изпълнява своите задължения. Спазва седмичното разписание, като ефективно използва работното време. Не среща трудности при
справянето с възникнали проблеми и задачи. Отнася се отговорно към работата. Проявява мотивация и участва в допълнителни обучения. Има
задължителните за атестационния период брой квалификационни кредити, но няма задължителния брой часове участие във вътрешноинституционалната
квалификация за всяка от годините в периода на атестиране. Положително е настроен към предложения за промяна и обогатяване на опита. Рационално
използва ресурсите на институцията. Разбира и следва образователните цели на институцията. Препоръчва се допълнителна квалификация.

2 точки: Ефективно изпълнява своите задължения и отговорности. Отговорно, в срок, с необходимата точност и качествено изпълнява възложените
задачи. Спазва вътрешните правила за работа. Изпълнява качествено и точно поставените задачи. Постига желаните цели в определените срокове.
Преодолява възникнали трудности и информира за крайния резултат. Обогатява знанията си както чрез самоподготовка, така и чрез активното включване
в организирани обучения. Има задължителните за атестационния период брой квалификационни кредити и задължителния брой часове участие във
вътрешноинституционалната квалификация за всяка от годините в периода на атестиране. Ефективно използва ресурсите/базата на институцията,
обогатява ги и търси и предлага допълнителни възможности за подобряване. Изпълнява образователната политика на институцията, като подпомага
колегите си при реализиране на поставените цели. Оказва методическа и организационна подкрепа.

Приложение № 26 към чл. 82, ал. 1, т. 3
АТЕСТАЦИОННА КАРТА НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУЦИЯ
Атестиран: ................................................................................................................................. дата на
раждане:

(име, презиме, фамилия)

Директор на: ........................................................................................................................................................................................
(пълно наименование на институцията, населено място, община, област)

Период за атестиране от: ................................................................................................................................... до: ...........................
А. СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА

1

2

3

4

5

Професионален
бакалавър

Бакала
вър

Магистъ
р

Доктор

Доктор
на
науките

1.1. Първоначална:











1.2. Последваща:











1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен и научна
степен:

2. Професионална квалификация (специалност):
2.1. По базовата специалност от висшето образование:
2.2. Професионална квалификация "учител"

2.3. Друга (нова/допълнителна) квалификация
V ПКС

да

не





да

не




IV ПКС

III ПКС

II ПКС

I ПКС

3. Последна придобита професионално-квалификационна степен
4. Професионален опит/учителски стаж - брой години:











.......................... години, от които .................. години учителски
стаж

5. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
5.1. Задължителна вътрешноинституционална квалификация
5.2. Задължителни часове

брой ....... академични часове
брой ....... академични часове, брой ......... квалификационни
кредити

6. Оценка за изпълнение на препоръките от последното атестиране

да

не





Забележка. Избраният верен отговор се отбелязва в съответното поле със знака "Х", а където е необходимо, се изписва с думи или с цифри.
Б. ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ

Оценяване
самооценка

I. Управленска компетентност

оценка в
точки

оценка на комисията

формира се
оценка
на базата
в точки
на:

1. Планиране (максимален брой т. 4)
1.
1.

Стратегическото планиране е съобразено с областната и общинската стратегии за развитие на
образованието и отчита спецификата на институцията. Стратегията за развитие и планът за
действие и финансиране към нея се актуализират при необходимост





1.
2.

Оперативното годишно планиране е изготвено на база стратегическото планиране и SWOT –
анализ на дейността на институцията и на постигнатите от децата и / учениците резултати от
образователния процес





2. Организация на образователния процес (максимален брой т. 10)
2.
1.

Създаден е позитивен организационен климат за сътрудничество, ефективна комуникация и
екип за подкрепа за личностно развитие





2.
2.

Осигурена е обща и допълнителна подкрепа на деца/ученици от уязвими социални групи, със
слаби резултати, в риск, със специални образователни потребности, с изявени дарби, с
хронични заболявания и се прилагат мерки за превенция и/или намаляване на установени
негативни поведенчески прояви , както и ограничаване на отпадането от училище
/задължителна подготвителна група





формира се на базата на:

2.
3.

Прилагат се ефективни механизми за оценка на училищната готовност на децата, за
диагностика на индивидуалните постижения на децата/учениците, на резултатите от
образователния процес и на напредъка





2.
4.

Създадена е оптимална организационна структура за управление и за решаване на основни
педагогически въпроси (ефективно работят педагогическият съвет, общественият съвет,
настоятелството, ученическото самоуправление, постоянни и временни комисии и др.)





2.
5.

Прилагат се дейности, процедури и критерии за вътрешна оценка на качеството на
предоставяното образование - резултатите от самооценяването се използват в процеса на
планиране

3. Контрол (максимален брой т. 4)
3.
1.

Създадена е оптимална организация за контрол по спазването и прилагането на държавните
образователни стандарти, делегирани са правомощия за контролна дейност на заместникдиректори





3.
2.

Осъществява ефективен педагогически и административен контрол на процесите и дейностите
в институцията, изготвя анализ на получените резултати и при направени препоръки
осъществява последващ контрол, като дейността се документира





4. Управление на ресурси - човешки, финансови, материални и информационни (максимален брой т. 14)
4.
1.

Създадена е ефективна организация на труда, разработени са вътрешни правила за подбор,
назначаване, съкращаване, възнаграждения, поощрения и награди





4.
2.

Създадена е оптимална организационна структура за управление на отделните нива (екип за
подкрепа за личностно развитие на ученика/детето, обществен съвет, настоятелство, постоянни
и временни комисии, родителски съвети, класни съвети, ученическо самоуправление и др.)





4.
3.

Осигурено е законосъобразно, ефективно и прозрачно разходване и отчитане на финансовите
средства в определените срокове и пред определените инстанции. Функционира механизъм за
финансово управление и контрол. Няма просрочени задължения





4.
4.

Осигурено е ефективно използване на създадената физическа среда със здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и труд





4.
5.

Създава необходимите организационни условия и осигурява финансова подкрепа за
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с цел организационна и
методическа подкрепа, професионално усъвършенстване и кариерно развитие. Създадени са
условия за развитие на наставничеството. Насърчава се новаторството, подкрепя се и се
стимулира екипът към иновации





4.
6.

Участва във форми на вътрешноинституционална квалификация и има задължителните
академични часове за периода на атестиране





4.
7.

Оценява собственото си професионално развитие, преценява необходимостта от повишаване
на квалификацията си и се включва в квалификационни форми, свързани с целите на
институцията или професионалната му област, и има задължителните за атестационния период
брой квалификационни кредити





5. Административни умения и правни знания (максимален брой т. 4)
5.
1.

Познава и прилага действащата нормативната уредба в областта на предучилищното и
училищното образование, на професионалното образование, на трудовото законодателство и
социалното осигуряване и др., свързани с управлението и функционирането на институцията





5.
2.

Съдейства на контролни органи и институции при осъществяване на контрол и инспектиране





Самооценка

II. Социална и гражданска компетентност (максимален брой т. 4)

оценка в
точки

Оценка на комисията

формира се
оценка
на базата
в точки
на:

1.

Изградени са и се поддържат партньорски отношения чрез съвместни дейности с обществения
съвет, училищното настоятелство, социалните партньори, други институции в образователната
система, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното
самоуправление, неправителствени организации, висши училища и др. Отчита изпълнението
на бюджета, на планираните дейности и постиженията на институцията пред педагогическия
съвет, обществения съвет, общото събрание, включително чрез интернет страницата на
институцията





2.

Осъществява сътрудничество и взаимодействие с родителите за информирането им относно
образованието на децата им. Осигурени са възможности за включване на родителите като
участници в образователния процес в организираните от институцията дейности, както и за
участие в обществения съвет





Самооценка

III. Критерии, определени от работодателя (максимален брой т. 10)

1.
2.
3.
4.
5.

оценка в
точки

формира се
оценка
на базата
в точки
на:

оценката се формира на базата
на:

Оценка на комисията
формира се на базата на:

Д. КРАЙНА ОЦЕНКА:
Самооценка:
Оценка на атестационната комисия:
Общ брой точки по критериите: СО: ..............
Общ брой точки по критериите: ОАК:
Окончателен резултат: ОР = 0,25.СО + 0,75.ОАК = .................т.
".........................................................................."

Крайна оценка: ............. точки,

Председател: ....................................................................................................
Членове: 1..........................................................................................................
3…………………………………………………………
2.........................................................................................................
……………………………..…………..………………
Дата: ...........

Коментар на атестационната комисия:

4.
(име, фамилия и подпис

на членовете на атестационната комисия)

Дата: .................... Име и фамилия на атестирания: .............................................................................................., подпис:
Коментар на атестирания директор:
........................
Забележка. Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение!
Коментар на работодателя:
.....................

Дата: .................... Име и фамилия на работодателя: .............................................................................................., подпис:

Дата: .................... Име и фамилия на работодателя: ........................................................................................, подпис:
Коментар на работодателя:
........................
Забележка. Полето се попълва задължително, ако атестираният педагогически специалист е възразил! Работодателят вписва крайната оценка, като може да
потвърди или да промени с една степен крайната оценка на атестационната комисия.
Дата: .................... Име и фамилия на атестирания: .........................................................................................., подпис: ........................
Забележка. Полето се попълва задължително, като атестираният удостоверява с подписа си, че е запознат с крайната оценка от атестирането!

Скала за определяне на достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална
компетентност
I. Управленска компетентност: планиране, организация и контрол
1 точка: Професионалните умения, свързани с планирането, организацията и контрола на образователния процес, имат необходимост от подобрение.
Институционалните планове са формални и не се основават на анализи от предходни години. Списък-образец на институцията не е изготвян при спазване
на нормативни изисквания, не е коригиран според направените забележки и е съгласуван с особено мнение. В минимална степен са осигурени
допълнителни и/или подкрепящи дейности за насърчаване и подпомагане успехите и развитието на децата/учениците. Не са организирани други форми
на обучение, освен дневна, въпреки наличието на обективна възможност. Организационната структура на институцията е неефективна и се нуждае от
подобрение. Няма правила за насърчаване на персонала. Трудно мотивира кадрите за участие в квалификация. Не е осигурено вземането на
законосъобразни решения от педагогическия съвет. Контролната дейност е формална и не обхваща цялостно дейността в институцията. Не е осъществен
последващ контрол след направени препоръки. Нуждае се от допълнителни инструкции и обяснения за изясняване на задълженията. Необходима е
допълнителна квалификация и наставничество.
1,5 точки: Институционалните стратегически документи са разработени в резултат на анализ на резултатите от образователния процес през предходен
период. При изготвяне на списък-образец на институцията са спазени нормативните изисквания, като е съгласуван след направени корекции съгласно

направените забележки. Организационната структура на институцията позволява организиране на нормален образователен процес. Не са търсени
възможности за подобряване на нейната ефективност. Осигурена е допълнителна подкрепа за различни групи деца/ученици, нуждаещи се от такава.
Организирани са и други форми на обучение при отчитане възможностите на институцията. Решенията на педагогическия съвет са законосъобразни.
Контролната дейност е планирана в съответствие с нормативните изисквания и обхваща цялостната дейност на институцията. Извършен е последващ
контрол относно изпълнението на дадените препоръки. Планираната контролна дейност е осъществена. Търси съдействие и указания при организиране
на отделни дейности по планиране и организация на образователния процес. Има разработена процедура за насърчаване и награждаване на персонала.
Утвърдени са и се спазват институционални правила за повишаване професионалната компетентност на кадрите чрез участие в квалификация.
Необходима е поддържаща квалификация за управленска компетентност.
2 точки: Има професионална компетентност и изпълнява ефективно работата си. Планирането се основава на задълбочен анализ на резултатите от
образователния процес в институцията и включват мерки за подобряването им и повишаване на качеството на образователната услуга. Създадена е
оптимална и ефективна организационна структура и са делегирани права и отговорности. Планира и организира ефективни мерки за подкрепа на
развитието, изявите и постиженията на децата/учениците. Организира форми на обучение в съответствие с потребностите на детето/ученика. Извършва
превантивен контрол, дава насоки за развитие и следи за изпълнение на препоръките. Създадена е процедура за отличаване на добри практики и
награждаване на персонала. Утвърдена е институционална политика за постигане и поддържане на професионалната компетентност на кадрите.
Подпомага новоназначени директори при адаптацията им към длъжността. Оказва методическа и организационна подкрепа и наставничество.
II. Управление на ресурси - човешки, финансови, материални и информационни
1 точка: Има утвърдени вътрешни правила и процедури по прилагането на механизъм за финансово управление и контрол, но не се прилагат системно
и последователно и не е осигурена прозрачност. Материалната база се поддържа, но не се обогатява и обновява. Пропускателният режим е
регламентиран, но не позволява високо ниво на безопасност на дейностите в образователния процес. Техническите и дидактическите средства са
недостатъчни и морално остарели, липсват кабинети или не са функционално обезпечени според спецификата им. Има пропуски по изпълнението на
държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие. Нуждае се от подкрепа, допълнителна квалификация и наставничество.
1,5 точки: Разработва и осигурява системното и последователно прилагане на институционалните правила и процедури за финансово управление и
контрол. Търси възможности и осигурява допълнителни източници на финансови средства за институцията. Материалната база се обновява и поддържа,
изградена е достъпна архитектурна среда в голяма част от учебните помещения. Осигурена е ефективна охрана и/или видеонаблюдение при провеждане
на образователно-възпитателни дейности. Своевременно се обновяват техническите и дидактическите средства. Обособени са специализирани кабинети,
които са оборудвани с минимален набор от пособия и уреди. Класните стаи са функционални и се поддържат според изискванията на държавния
образователен стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие. Необходима е поддържаща квалификация.
2 точки: Организира и контролира дейността на институцията в съответствие с правомощията си. Утвърдени са институционални политики за прилагане
на добро финансово управление и ефективен контрол, вътрешните правила и процедури се подлагат на мониторинг и след оценка се подобряват.
Осигурява възможности за допълнителни източници на финансиране. Материалната база се поддържа системно, като се осигуряват възможности за
модернизиране на елементи от нея. Създадена е система за безопасност при реализиране на дейности с децата/учениците, има постоянна охрана и
видеонаблюдение във и извън учебно време. Насърчава разработването и прилагането на иновативни дидактически средства за постигане на по-високи

образователни резултати. Подпомага новоназначени директори с указания за прилагане на системата за финансово управление и контрол. Оказва
методическа и организационна подкрепа при управлението на финансови и материални средства.
III. Административни умения и правни знания
1 точка: Отговаря на голяма част от изискванията в професионалния профил за длъжността. Допуска неточности при подаване на справки и данни, не
е стриктен при спазване на определени срокове. При проверки на контролни органи са дадени задължителни предписания, които често не изпълнява в
срок. Подценява необходимостта от повишаване на квалификацията си и не я обвързва с възможностите за развитие. Има един квалификационен кредит
от задължителните за атестационния период. Няма участие във вътрешноинституционалната квалификация и не събира задължителния брой академични
часове годишно. Необходима е допълнителна квалификация и наставничество. Необходима е методическа или организационна подкрепа.
1,5 точки: Отговаря на изискванията в професионалния профил за длъжността. Подаване на исканите справки и данни точно и в срок. Оценява
необходимостта от повишаване на квалификацията си и търси възможности за поддържане на високо ниво на компетентност. Няма задължителните за
атестационния период брой квалификационни кредити. Няма задължителния брой академични часове за всяка година от участие във
вътрешноинституционалната квалификация. Приема дадени препоръки и работи за подобряване на управленските си умения. Рационално използва
ресурсите на институцията, търси и предлага допълнителни. Необходима е поддържаща квалификация.
2 точки: Изпълнението на длъжността съответства напълно на изискванията в професионалния профил и на задълженията и отговорностите по
длъжностна характеристика. Показва високо качество на работа, прецизност и точност при изпълнение на поставените задачи, постигането на целите в
определените срокове. Разширява знанията си чрез самоподготовка и чрез включване в организирани обучения. Има задължителните за атестационния
период брой квалификационни кредити и задължителния брой академични часове годишно участие във вътрешноинституционалната квалификация.
Споделя новите знания с колегите си и се опитва да ги приложи на практика. Инициира създаването и споделянето на добри практики. Ефективно
използва ресурсите на институцията, обогатява ги и търси допълнителни възможности за подобряване. Няма дадени или неизпълнени в срок
задължителни предписания след проверка на контролни органи. Оказва методическа и организационна подкрепа и наставничество.
IV. Социална и гражданска компетентност
1 точка: Осъществява контакт в рамките на отговорностите си по длъжност с органите на местното самоуправление и териториалните структури на
изпълнителната власт. Пасивен участник при обсъждане на регионални образователни приоритети и политики. Взаимодейства с родителите и осигурява
информираност по повод развитието на децата им, но не са планирани и не се провеждат съвместни дейности за формиране на ценности. Родителите не
партнират в организацията на образователния процес. Интернет страницата не се поддържа с актуална информация. Има въведени елементи на
униформа, но не се изисква стриктно да бъдат носени. Няма създадени институционални ритуали, но се спазват общоприетите и се провеждат
традиционни церемонии. Институцията не е отворена за срещи и събития на общността.
1,5 точки: Сътрудничи с органи на местното самоуправление и териториалните структури на изпълнителната власт. Включва се с мнения при обсъждане
на регионални образователни приоритети и политики. Осигурява педагогическа подкрепа на родителите и ги привлича за партньори в образователновъзпитателния процес. Инициира взаимодействие между педагогически специалисти и родители в интерес на подобряване на резултатите на децата/
учениците. Информира обществения съвет за развитието и проблемите на институцията. Поддържа с актуална информация интернет страницата, има

насока за учебни ресурси и важни връзки. Утвърдени са и се спазват традиции и ритуали. Институцията е място за позитивно общуване и за насърчаване
на личностното развитие на децата/учениците. Необходима е поддържаща квалификация по отношение на взаимодействието в образователната общност.
2 точки: Работи активно с органи на местното самоуправление и териториалните структури на изпълнителната власт по въпроси, засягащи развитието
на институцията. Формулира обосновани предложения при обсъждане на регионални образователни приоритети и политики. Активно взаимодейства с
родителите, като им осигурява информираност, подкрепа и сътрудничество във връзка с развитието на децата им. Работи целенасочено с обществения
съвет или с настоятелството за утвърждаване на престижа на институцията сред обществеността. Интернет страницата на институцията е актуална и има
достъп до учебни материали и ресурси. Поддържа се електронен дневник. Институцията е инициатор на събития за общността, които са в подкрепа за
личностното развитие на децата/учениците, и допринася за формирането на ценности. Ритуалите и традициите са разпознаваеми и значими за общността,
униформата или елементите й се носят редовно за което се оказва контрол. Подпомага новоназначени директори при формирането на училищни
традиции и при формирането на умения за активно партньорство с родители и външни организации.

Приложение № 27 към чл. 82, ал. 1, т. 4
АТЕСТАЦИОННА КАРТА НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА, УЧИЛИЩЕ ИЛИ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ
Пълното наименование на институцията: .......................................................................................................................................................
Атестиран: ................................................................................................................................., дата на раждане: (име, презиме, фамилия)
Заместник-директор по .............................................................................................................................................................................................................
Период за атестиране от: ................................................................................................................................... до: ...........................
А. СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА

1

2

1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен и научна Професионален Бакалавъ
бакалавър
р
степен:

3

4

5

Магистър

Доктор

Доктор на
науките

1.1. Първоначална:
1.2. Последваща:
2. Професионална квалификация (специалност):
2.1. По базовата специалност от висшето образование:
2.2. Професионална квалификация "учител"

да

не

да

2.3. Друга (нова/допълнителна) квалификация(посочете с думи)
3. Последна придобита професионално-квалификационна степен
4. Професионален опит/учителски стаж - брой години:

V ПКС

не
IV ПКС

III ПКС

II ПКС

I ПКС

.......................... години, от които .................. години учителски стаж

5.Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
5.1. Задължителна вътрешноинституционална квалификация

брой .......... академични часове

5.2. Задължителни часове

брой ......... академични часове, брой ......... квалификационни кредити
да

6. Оценка за изпълнение на препоръките от последното атестиране:

не

Забележка. Избраният верен отговор се отбелязва в съответното поле със знака "Х", а където е необходимо, се изписва с думи или с цифри.
Б. ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ:

Оценяване
Самооценка

I.Управленска компетентност
1. Планиране (максимален брой т. 6)
1.1
Подпомага директора при разработване на стратегията за развитие на институцията
.
1.2
Участва в годишното оперативно планиране
.
1.3 Участва в изготвянето на вътрешните документи за ефективното функциониране на
.
институцията
2. Организация на образователния процес (максимален брой т. 12)
2.1
Участва в изготвянето на списък-образец
.
2.2
Съдейства за осигуряването на обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици
.
2.3 Осъществява дейности по осигуряване на учебна документация, учебници, учебни помагала,
.
познавателни книжки

оценка в точки

формира се на
базата на:

Оценка на комисията
оценка в точки

формира се на
базата на:

2.4 Подпомага функционирането на организационните структури в училището/детската градина
.
/комисии, екипи, съвети и др.
2.5
Участва в процедури за вътрешна оценка на качеството на образованието в институцията
.
2.6 След изготвяне на анализ разработва
.
вътрешноинституционална квалификация

и

предлага

на

директора

система

за

3. Контрол (максимален брой т. 6)
3.1 Участва в контрола на качеството на образователния процес и на поддържането на
.
материалната база на институцията
3.2 Участва в контрола на подготовката на учениците с цел повишаване на резултатите им в
.
образователния процес
3.3 Осъществява ефективен педагогически и административен контрол на процесите и дейностите
.
в институцията
4. Управление на ресурси - човешки, финансови, материални и информационни (максимален брой т. 8)
4.1 Подпомага директора в дейностите за повишаване на квалификацията на учителите, участието
.
им в иновативни дейности и наставничество
Съдейства за управлението на финансовите и материалните ресурси, както и на
4.2
информационните потоци и осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение и
.
труд.
4.3 Оценява собственото си професионално развитие и необходимостта от повишаване на
.
квалификацията
4.4 Участва във форми на вътрешноинституционална квалификация и представя иновативни
.
практики
5. Административни умения и правни знания (максимален брой т. 4)
5.1 Познава и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното
.
образование, включително документацията на институцията
5.2
Съдейства на контролни органи и институции при осъществяване на контрол и инспектиране
.
Самооценка

II. Социална и гражданска компетентност (максимален брой т. 4)
оценка в точки

формира се на
базата на:

Оценка на комисията
оценка в точки

формира се на
базата на:

1.

Взаимодейства ефективно с обществения съвет, настоятелството, социалните партньори и
други институции.

2.

Взаимодейства ефективно с родителите
Самооценка

III. Критерии, определени от институцията (максимален брой т. 10)
оценка в точки

формира се на
базата на:

Оценка на комисията
оценка в точки

формира се на
базата на:

1.
2.
3.
4.
5.

Д. КРАЙНА ОЦЕНКА:
Самооценка:
Общ брой точки по критериите: СО: ......................
Окончателен резултат: ОР = 0,25.СО + 0,75.ОАК = .................т.
".........................................................................."

Оценка на атестационната комисия:
Общ брой точки по критериите: ОАК:
Крайна оценка: ............. точки,

Коментар на атестационната комисия:
Име, фамилия и подпис на членовете на атестационната комисия
Председател: ...........................................................................................................................
Членове: 1.........................................................................................................................
3……............................……………………………………….…………
2.........................................................................................................................
4……………………………………………………………….…...........
Дата: ...........
(име, фамилия и подпис на членовете на атестационната комисия)
Коментар на атестирания заместник-директор:
........................

Дата: .................... Име и фамилия на атестирания: ...................................................................., подпис:

Забележка. Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение!

Коментар на работодателя:
........................

Дата: .................... Име и фамилия на работодателя: ...................................................................., подпис:

Коментар на работодателя:

Дата: .................... Име и фамилия на работодателя: ...................................................................., подпис: ........................

Забележка. Полето се попълва задължително, ако атестираният педагогически специалист е възразил!

Работодателят вписва крайната оценка, като може да потвърди или да промени с една степен крайната оценка на атестационната комисия.
Дата: .................... Име и фамилия на атестирания: ...................................................................., подпис: ........................

Забележка. Полето се попълва задължително, като атестираният удостоверява с подписа си, че е запознат с крайната оценка от атестирането!

Скала за определяне на достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална компетентност
I. Управленска компетентност: планиране, организация и контрол на образователния процес
1 точка: Професионалните знания и умения имат необходимост от подобрение. Институционалните планове са формални и не се основават на изводи от
анализ на резултатите от предходни години. Списък-образец на институцията не е изготвян при спазване на нормативни изисквания, не е коригиран според
направените забележки и е съгласуван с особено мнение. Необходимо е развиване и усъвършенстване на уменията, свързани с контрола по изпълнението
на училищния план, седмичното разписание и годишните тематични разпределения (за етап/степен), както и правилника на институцията и правилника
за вътрешния трудов ред. Необходимост от развиване на умения за обработване на емпирични данни от образователното въздействие (за учебен
предмет/група предмети, клас, етап/степен, възрастова група). Необходимост от усъвършенстване на знанията и уменията при използването на
информационни и комуникационни технологии в работата. Уменията за оценяване/диагностициране и анализ на резултатите не позволяват
своевременното установяване на проблеми. Затруднява се при контролиране спазването на графици и планове, осъществява формален контрол и не
проследява изпълнението на дадени предписания и препоръки. Нуждае се от указания при организирането на форми на обучение, различни от дневна,
както и на целодневна организация на учебния ден и на видовете диагностика/изпити. Участва пасивно в работата на педагогическия съвет. Среща
затруднения при мотивиране на кадрите за участие в квалификационни форми. Нуждае се от допълнителни инструкции и обяснения за изясняване на
задълженията. Необходима е допълнителна квалификация и наставничество.
1,5 точки: Притежава умения да планира, координира и контролира работата на екип, като разпределя отговорности. Участва с предложения в
разработването на планове и правилници. Организира дейности по изпълнение на програми и политики. Анализира резултати от образователно
въздействие и да прави предложения за подобряване на конкретни дейности. Изготвя административни документи. Води и съхранява документите на
институцията. Участва в разработване на план за изпълнение на стратегията за развитие. Прилага държавните образователни стандарти и контролира
спазването им от педагогическите специалисти. Търси съдействие и указания при организиране на отделни дейности по планиране и организация на
образователния процес. Прилага механизми за оценка на училищната готовност на децата или резултатите на учениците от образователния процес,
включително и от външно оценяване, национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити. Прави предложения за създаването на ефективна
организация на труда. Участва в разработването на вътрешни правила за подбор, назначаване, съкращаване, възнаграждения, награди на персонала.
Съдейства при разработването на правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа след изготвен анализ
на резултатите. Подготвя работата на педагогическия съвет за вземане на законосъобразни решения. Необходима е поддържаща квалификация.
2 точки: Висока професионална компетентност, задълбочено познава естеството на извършваната работа. Следи новостите в своята област. Успешно
планира и организира собствената работа и работата на екипа. Постига очакваните резултати. Притежава умения за планиране, координиране и
контролиране работата на екипа. Организира дейностите по изпълнение на програмите и политиките. Анализира резултатите и прави предложения за
подобряване на дейността. Активно участва в изготвянето на административни документи. Притежава добри умения относно администрирането на
дейностите по воденето и съхраняването на документите. Участва в разработването на план за изпълнение на стратегията за развитие. Прилага държавните
образователни стандарти и контролира спазването им от педагогическите специалисти. Анализира, оценява, дава обратна връзка и насока за подобрение,
използва индивидуален подход. Бързо се ориентира в конкретна ситуация и максимално допринася за успешно решение. Предлага ефективни решения за
подобряване на резултатите от дейността. Умее да мотивира педагогическите специалисти за работа в екип и постига подкрепа в педагогическата общност.
Оказва методическа и организационна подкрепа и наставничество.
II. Управление на ресурси - човешки, финансови, материални и информационни

1 точка: Не познава добре утвърдените вътрешни правила и процедури за финансово управление и контрол. Необходимо е повишаване на
компетентността и формиране на нагласа за участие в поддържането и обогатяването на материалната база. Не проявява самоинициатива, не предлага
решения. Необходима е методическа и организационна подкрепа, допълнителна квалификация и наставничество.
1,5 точки: Познава утвърдените институционални правила и процедури за финансово управление и контрол. Търси възможности за допълнителни
източници на финансови средства за подпомагане на учебната, производствената, творческата и спортната дейност. Участва в поддържането и
обогатяването на материалната база след възлагане на конкретна задача. Проявява готовност да се включва в изпълнението на задачи за разрешаването на
проблеми от финансов и материален характер. Необходима е поддържаща квалификация.
2 точки: Анализира възможностите за прилагането на утвърдените институционални политики и на процедурите за добро финансово управление и
ефективен контрол, прави предложения за подобряването им. Притежава знания и умения за организиране на законосъобразно, целесъобразно и
икономично разходване на средствата при учебно-творческа дейност. Работи в екип и съдейства за осигуряването на допълнителни източници на
финансиране. Участва в поддържането и обогатяването на материалната база. Проявява инициативност в работата, заявява готовност и се включва в
изпълнението на нови задачи и разрешаването на проблеми. Материалната база се поддържа системно, като се осигуряват възможности за модернизиране
на елементи от нея. Насърчава прилагането на функционални и качествени машини, уреди и техническо оборудване на кабинети, ателиета, зали и други
учебно-творчески помещения. Подпомага новоназначени педагогически специалисти, като оказва методическа и организационна подкрепа.
III. Административни умения и правни знания
1 точка: Отговаря на голяма част от изискванията в професионалния профил за длъжността. Допуска неточности при подаване на справки и данни. Не се
спазват на определените срокове. При проверки на контролни органи са дадени задължителни предписания, които често не се изпълняват в срок.
Подценява необходимостта от повишаване на квалификацията си и не я обвързва с възможностите за развитие. Няма задължителните за атестационния
период брой квалификационни кредити и брой академични часове годишно участие във вътрешноинституционалната квалификация за периода на
атестиране. Необходима е допълнителна квалификация и наставничество. Необходима е методическа или организационна подкрепа.
1,5 точки: Отговаря на изискванията в професионалния профил за длъжността. Подава исканите справки и данни точно и в срок. Оценява необходимостта
от повишаване на квалификацията си и търси възможности за поддържане на високо ниво на компетентност. Има квалификационни кредити, но не е
достигнал задължителните за атестационния период брой, има участие във вътрешноинституционалната квалификация, но не е достигнал задължителния
брой часове годишно. Приема дадените препоръки и работи за подобряване на управленските си умения. Рационално използва ресурсите на институцията,
търси и предлага допълнителни. Необходима е поддържаща квалификация.
2 точки: Изпълнението на длъжността съответства напълно на изискванията в професионален профил и на задълженията и отговорностите по длъжностна
характеристика. Показва високо качество на работа, прецизност и точност при изпълнение на поставените задачи, ефективно постигане на целите в
определения срок. Постоянно разширява своите знания чрез самоподготовка и чрез включване в организирани обучения. Има задължителните за
атестационния период брой квалификационни кредити и задължителния брой академични часове годишно от участие във вътрешноинституционалната
квалификация. Споделя усвоените нови знания с колегите и се опитва да ги приложи на практика. Инициира създаването и споделянето на добри практики.
Отговорно и ефективно използва ресурсите на институцията, обогатява ги, търси и предлага и допълнителни възможности за подобряване. Няма дадени
или неизпълнени в срок задължителни предписания след проверка на контролни органи. Оказва методическа и организационна подкрепа и наставничество.
IV. Социална и гражданска компетентност
1 точка: Познава етичните правила и норми в отношенията с екипа. Необходимо е по-активно взаимодействие с членовете на институционалната общност
за формиране на позитивна образователна среда. Проявява недостатъчна увереност при работата с родители и други общности. Необходима е по-голяма
активност и участие в родителски срещи, индивидуални, групови консултации на родители, "електронен дневник", благодарствени писма и др. Контактите
с родителски и обществени организации и сдружения за подпомагане учебната дейност се нуждаят от подобряване. Необходима е по-добра координация
и взаимодействие с институции, имащи отношение към децата или учениците. Спазва указанията на директора за осъществяване на организационни

връзки и професионални взаимоотношения с институции и заинтересовани страни. Необходима е методическа и организационна подкрепа, допълнителна
квалификация и наставничество.
1,5 точки: Спазва и насърчава прилагането на етичните правила и норми. Предлага действия за подобряване на образователната среда и инициира
сътрудничество между членовете на общността. Проявява активност и участие в изграждането на механизъм за информиране на родителите за успехите
и проблемите на децата им. Насърчава педагогическите специалисти за придобиване на компетентности за подобряване на работата им и ги насочва за
включване в квалификационни форми. Осъществява организационни връзки и професионални взаимоотношения с институции и заинтересовани страни в
интерес на развитието на образователната среда като цяло и потребностите на децата/учениците. Съдейства за осигуряването на педагогическа подкрепа
на родителите във връзка с личностното развитие на децата им. Необходима е поддържаща квалификация по отношение на взаимодействията в
образователната общност.
2 точки: Отлично познава и прилага етичните правила и норми в отношенията с екипа. В срок предлага действия за подобряване на образователната
среда. Инициира различни форми на сътрудничество с участниците в образователния процес. Предлага механизъм за информиране на родителите за
успехите и проблемите на децата им и насърчава екипа за усъвършенстването му. Анализира професионалната компетентност на педагогическите
специалисти въз основа на постигнатите резултати и предлага решения за подобряване на работата чрез включване в квалификационни форми. Прави
аргументирани предложения за награждаване на педагогически специалисти или за подкрепа. Осъществява организационни връзки и професионални
взаимоотношения с институции и заинтересовани страни в интерес на развитието на образователната среда като цяло и индивидуалните потребности на
учениците. Съдейства за осигуряването на педагогическа подкрепа на родителите във връзка с личностното развитие на децата им. Участва в работни
групи за разработването и актуализирането на правилници, правила, планове и др. на институцията, като предлага решения за подобряване на работата.
Оказва методическа и организационна подкрепа и наставничество.

