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Приложение № 6 

към чл. 42, ал. 2, т. 5 

 

Компетентности Знания, умения, отношения на възпитател 

Педагогическа 1. Притежава знания за възрастовите особености и потребности 

2. Познава и спазва книжовните езикови норми 

3. Притежава дигитални умения и ги използва в работата си с учениците 

4. Създава условия за сигурна и позитивна образователна среда, 

вкючително и интернет среда 

5. Допринася за личностното развитие на ученика 

6. Има знания за правата на детето 

7. Участва в планирани форми на вътрешноинституционална 

квалификация, в дейности по проекти и програми, допринасящи за 

професионално и кариерно развитие. 

8. Познава и прилага при необходимост изискванията за оказване на първа 

долекарска помощ. 

9. Подпомага самоподготовката на учениците 

10. Прилага подходящи методи, средства и материали при реализиране на 

образователна, възпитателна и социализираща дейност 

11. Подкрепя учениците, като им осигурява възможност за развитие на 

техните компетентности 

12. Прилага методи и подходи за преодоляване на обучителни 

затруднения при самоподготовката на учениците 

13. Познава причините, факторите и начините за противодействие на 

агресивното и антисоциалното поведение 

14. Организира дейностите по самоподготовка, занимания по интереси, 

отдих и спорт 

15. Подкрепя учениците при самоорганизиране и организиране на времето 

16. Сътрудничи с педагогическите специалисти и родителите за напредъка 

на учениците, при самоподготовката, възпитанието и взаимодействието 

със социалната среда. 

17. Подпомага изявите на учениците в областта на изкуството, културата, 

спорта и др. 

18. Изгражда умения у учениците за разрешаване на проблеми, критично 

мислене, творчество, работа в екип, приемане на различията и 

споделяне на общи ценности 

19. Прилага нормативната уредба за системата на предучилищното и 

училищното образование. 

20. Води и съхранява учебната и училищна документация. 

21. Прилага компетентностния подход в работата си при придобиване на 

ключови компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал. 1 от ЗПУО 

Социална и 

гражданска 

1. Участва в разработването на вътрешни документи и правила, програми 

и проекти 

2. Поддържа и развива професионални взаимоотношения. 

3. Осъществява допълнителна подкрепа на ученици в риск и с изявени 

дарби. 

4. Осъществява дейности за превенция на отпадането от училище и 

сътрудничи с родителите и педагогическите специалисти. 

5. Организира обща и допълнителна подкрепа чрез екипна работа с 

психолог, педагогически съветник или друг специалист. 

6. Поощрява учениците за повишаване на социалните им компетентости. 

7. Привлича други специалисти за работа с учениците с изявени дарби. 

8. Включва родителите в дейности за справяне с различни образователни 

и социални проблеми. 



9. Насърчава участието на учениците в дейности по проекти, работи с 

представителите на учениците. 

10. Взаимодейства с всички заинтересовани страни. 

Идентифицира собствените потребности от продължаваща квалификация, 

определя и постига цели, ориентирани към непрекъснато професионално 

развитие. 

 

 

 

 


