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Настоящият план е приет с Решение№9 на Педагогически съвет на заседание на 14.09.2018 г. 

I.АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦУЯ  



1.1.Определени/констатирани дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти. 

Определяне на потребностите от квалификация през учебната 2018/2019 г. се извършва: 

- От училищното ръководство, познавайки статура, потребностите и интересите на всеки преподавател, както и чрез наблюдение 

на нуждите и потребностите от квалификация на кадрите. 

- Анкетни карти за проучване на желанията и нагласите за квалификационната дейност в определена насока на учителите. 

1.2.Проучване на потребностите от квалификация на педагогическите кадри – чрез анкети ( в края на учебната година) 

- след проучване чрез анкети в края на учебната 2017/2018 г, се констатираха постиценията и проблемите в работата по квалификацията 

и се установи, че се е усъвършенствала теоретичната и практическата компетентност на учителите. 

II.ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. 

1.Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация чрез представяне и обсъждане на добри практики в 

работата на учителите: използване на ресурси в Националния образователен портал и други онлаин платформи. 

2.Създаване на условия за стриктно спазване на държавните образователни изисквания и функциониеане на училището в съответствие с 

нормативните изисквания чрез обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на държавните образователни 

стандарти от педагогическия персонал и провеждане от директора на системен административен и педагогически контрол по спазване 

на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения. 

3.Оптимизиране на педагогическата дейност чрез квалификационната дейност за актуализация на научната и методическа 

компетентност. 

III.ЦЕЛИ 

1.Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите. 

2.Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

3.Поддържане на капацитета на човешките ресурси за ефективно изпълнение на професионално-педагогическите функции: 



- Комуникационна функция – умения за установяване на рационални и емоционални отношения с отделните ученици и делово отношение 

с другите учители и родители. 

- Информационна функция – умения за придобиване на актуални знания с помоща на различни пътища за познание; предаване на 

придобитите знания чрез използването на разнообразни методи и средства, съобразени с възрастовите особености на учениците. 

- Обучаващи функции – умения и навици за организиране и управление на педагогическата дейност; разширяване на познанията за 

съвременните педагогически технологии и тяхното прилагане. 

- Възпитателна функция – навици за познавателна и творческа активност на педагогическото мислене. 

- Организационна функция – умения за управление на класа по време ма разнообразни форми на класни и извънкласни работи. 

- Диагностична функция – умения за усъвършенстване на педагогическата дейност чрез оценяване и самооценяване. 

4.Постигане на положителни промени в личността на ученика и овладяване на трайни умения, знания и навици. 

IV.ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1.ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

№ Тема 
Форма на 
обучение 

Участници / 
целева група/ брой 

Обучителна организация Период на провеждане 
 
Отговорник 

1 
Запознаване на учителите с 

ДОС 
Дискусия Учители Училище М.Септември 

Директор  

2 

Работа в мултикиултурна 

среда – традиции, нагласа, 

трудности 

Дискусия 
Учители от 

прогимназиален курс 
МО М.Октомври 

С.Роева 

3 

Създаване на подкрепяща 

среда за  работа с деца със 

СОП 

Обмяна на 

опит 

Учители от начален 

курс 
МО М.Октомври  

 

В.Тодорова  

4 

Адаптация на 

първокласниците към 
училищната среда 

Дискусия 
Учители от начален 

курс 
МО М.Октомври 

А.Паспалева 

5 
Особености в работата с 

ученици белингви  
Доклад 

Учители от начален 

курс 
МО М.Ноември 

 

К.Иванова 



6 

Умения за действия при 

бетствия, аварии и 

кризисни ситуации – 

превенция и действия 

преди, по време и след 

възникване на дадена 

ситуация 

Тренинг 

Педагогически и 

непедагогически 

персонал 

Комисия за действия при 

бедствия, аваарии и 

катастрофи 

По график на 

комисията 

 

 

Директор и председател 

на комисията 

7 

Приемственост във 

функционалната 

грамотност на учениците 
по предмети при прехода 

ІV – V клас по Математика 

и Човекът и природата 

Дискусия 
Учители от 
прогимназиален курс 

МО М.Декември 

 

 

 
С. Роева 

8 

Активно прилагане на 

груповата работа в учебно 

възпитателния процес – 

открит урок  

Обмяна на 

опит 
Начален курс МО М.Декември  

 

Х.Тахир 

9 

Добри практики – 

дидактически методи и 

принципи  

Дискусия Всички учители МО М.Януари 

 

С.Роева 

10 
Предизвикателства в края 

на първи учебен срок  
Дискусия Всички учители МО М.Януари  

 

С.Роева 

11 

Стимулиране на 

творческата активност на 

учениците от начален етап  

Обмяна на 

опит 
Начални учители МО М.Януари  

 

 

М.Пейкова 

12 
Актуализиране знанията за 
работа с Microsoft Exsel 

Обучение Всички учители МО М.Януари  
 
П.Желева 

13 

Съвременни стратегии за 

работа в мултикултурна 

среда 

Доклад и 

дискусия 
Начални учители МО М.Февруари  

 

С.Тодорова 

14 Таксономията на Блум 
Доклад и 

дискусия  
Начални учители МО М.Март 

К.Игнатова 

15 

Представяне и обсъждане 

на разработени и 

проведени уроци от 

учители по различни 

предмети 

Работна среща 
Учители от 

прогимназиален курс 
МО 

 

М.Фервуари 

М.Март  

М.Април 

М.Май 

 

П.Събева 

А.Досева 

С.Димитров 

С.Роева 



16 
Предизвикателствата на 

НВО в 7 клас 
Дискусия 

Учителите по БЕЛ и 

Математика 
МО М.Май 

С.Роева 

А.Досева 

17 „Ден на отворение врати“ 
Обмяна на 

опит 

Родители, 

педагогически 

специалисти 

Училище М.Май 

 

Всички учители 

 

2.ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

№ Тема 
Форма на 

обучение 

Участници/ 

целева група/ 

брой 

Обучителна 

организация 
Период на провеждане Отговорник Финансиране 

1 
„Агресията в училище – 

какво, кога, как“ 

Обучителен 

семинар 
14  8 часа Директор Училище 

2 

„Деца, учители, 
училище,учене – 

предизвикателствата на 

ежедневието “ 

Обучителен 

семинар 
14  8 часа Директор Училище 

3 

„Повишаване мотивацията 

за учене -. Фактори и 

модели“ 

Обучителен 

семинар 
14  8 часа Директор Училище 

4 „Критерии за оценка“ 
Обучителен 

семинар 
14  8 часа Директор Училище 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ –  2100 /две хиляда и сто/ лева 

Забележка: КОНТРОЛЪТ на квалификационната дейност на институционално ниво се осъществява от директора, като тематиката и 

периодичността са в неговия План за контролната дейност. 


