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Настоящият план е, приет с решение на педагогически съвет Протокол № 2 от 28.09.2022 г. и 

утвърден със заповед на директора № 95 от 29.09.2022 г.   



1. Цели, приоритети и очаквани резултати 

1.1. Цели 

• Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация и обучение в 

училище. 
 Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите, 

промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности.  

 Усъвършенстване уменията на педагогическите специалисти за използване на он-

лайн ресурси, за работа в ОРЕС и работа с ученици, които срещат обучителни труд-

ности. 

 Подобряване комуникацията  „семейство – училище” и приобщаване на 

родителската общност като партньор в обучението и възпитанието на децата.  

 Запознаване и реализиране на добри образователни практики в училище.       

       1.2  Приоритети 

 Усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти да оценяват, описват 

и споделят своята дейност. 

 Подобряване на уменията за екипна работа, създаване и  използване на електронни 

ресурси в обучението. 

 Подобряване на уменията за ефективна работа с учениците с обучителни трудности. 

 

       1.3 Очаквани резултати: 

 

 Подобряване на уменията на педагогическите специалисти за разпознаване, превен-

ция и адаптирана помощ на учениците. 

 Подобряване на професионалните умения на педагогическите специалисти за разра-

ботване и използване на електронни ресурси, както и работа в екип. 

 Ефективно използване на съвременните информационни и интернет технологии, 

чрез въвеждането на иновации и обмен на добри педагогически практики. 

 Създаване на трайна мотивация за учене у подрастващите чрез използване на съвре-

менни методи на преподаване – използване на компетентностен подход, СТЕМ под-

ход, проектна дейност, ролеви игри, „обърната“ класна стая и др. 

 Повишаване на мотивацията за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.  

 

 

2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

 

№ Дейност Форма 

Про-

дължи-

телност 

Срок Отговорник 

1.  

Проучване на необходимостта от 

квалификация и планиране на 

обучения след анализа 

 
 

Aнкета 

 
 

1 час 

 
 

м. IX 

 
Директор, р-л 

ИКТ 

2.  

Прилагане на ефективни мерки за подк-

репа на учениците с обучителни труднос-

ти. 

Предста-

вяне на 

добри 

практики 

по 1 час м. XI-ІІІ 

Председатели 

на МО, МО пед. 

специалисти за 

обща и доп. 

подкрепа 

3.  

Идентифициране на ученици в риск 
от отпадане и работа с тях 

Обучение    

1 час 

 
м. XI 

Психолог; 

Пед. 

съветник 

4.  

Идентифициране на ученици с 
девиантно поведение и работа с тях 

Обучение    

1 час 

 
м. II 

Психолог; 

Пед. 

съветник 

5.  
Обсъждане на новия формат за ДЗИ и 

подготовката на учениците 

Предста-

вяне на 

иноватив-

ни практи-

ки 

1 час м. XI-ІІІ 
Председатели 

на МО 

6.  Оказване на методическа помощ на ново- Наставни- целого- м. IX- V  



№ Дейност Форма 

Про-

дължи-

телност 

Срок Отговорник 

назначени учители чество дишно Председатели 

на МО 

 

7.  
Приложение на интерактивния дисплей в 

образователния процес. 
Обучение   1 час м. X р-л ИКТ 

8.  

Използване на електронното учебно съ-

държание и on-line ресурси по учебни 

предмети 

Предста-

вяне на 

добри 

практики в 

МО 

по1 час м. II - IV  

Председатели 

на МО, 

 

9.  

Обмен на добри педагогически практики 

чрез изнасяне на открити уроци, предс-

тавящи иновативни подходи в обучени-

ето 
 

Обмяна на 

опит 

целого-

дишно 
м. IX- V 

Председатели 

на МО 

10.  Уроци по приемственост IV – V клас 
Открити 

 уроци 
по 1 час м. III -V  

Е.Мирчева, 

класни ръково-

дители I, IV, V 

клас  

11.  

Уроци по приемственост – VII клас –VIII 

клас  

Открити 

уроци 

 

по 1 час 

 

м. II -VI  

Главни учители, 

председатели на  

МО 

12.  Ефективно взаимодействие с родителите  
 

Обмен на 

добри 

практики 

 

    1 час 

 

м. III 

Пед. съветник, 

председател на 

МО класни ръ-

ководители 

 

13.  
Приложение на компетентностния подход 

в обучението 

Работна 

среща 
1 час м. XI 

Председатели 

на МО 

14.  
Анализ на дейността на МО  и споде-

ляне на добри квалификационни практики 

Публично 

предста- 

вяне 

6 часа м. VI 

Председатели 

на  МО, 

р-л ИКТ 

15.  

Осигуряване на възможности за про-

веждане на междуинституционална 

квалификация 

Обмен на 

добри 

практики 

4 часа м. X -V Директор 

 

Планираните вътрешноинституционални квалификационни дейности са обобщени от плано-

вете за работа на методичните обединения. Точните теми на дейностите, класовете, продължител-

ността и отговорниците са конкретизирани в тях. 

 

3. Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на организации, 

които ще се провеждат в училище 

№ Тема 
Обучаваща ор-

ганизация 
Срок 

Про-

дължи-

телност 

Отго-

ворник 

1.  

Активно учене. Учене чрез сътрудни-

чество, проектно учене, проблемно-

базирано обучение 

Институт за чо- 

вешки ресурси 

м. XI 16 часа р-л ИКТ 

2.  Компетентностен подход в образованието Евроклас-консулт м. XII  16 часа директор 

3.  

Ефективни техники за комуникация и 

работа с родителите. Взаимодействие се-

мейство-образователна институция 

РААБЕ Бълга-

рия м. II 16 часа директор 

4.  

Усъвършенстване на практическите уме-

ния за създаване на съвременно интерак-

тивно електронно учебно съдържание 
Просвета АД м. III 32 часа р-л ИКТ 

5.  

От бърнаут към продуктивност: Тренинг 

за преодоляване на синдрома на професи-

оналното прегаряне 

РААБЕ м

м. VI 
16 часа 

директор 



 

Всеки учител има право да участва в не по-малко от една от планираните теми.  

При наличие на финансов ресурс и основание за включване е допустимо участие в повече от едно 

обучение. 

 

4. Участие във форма за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН 

и общините. 

След съгласуване с председателите на МО ще бъдат излъчвани представители на училището за 

участие в тези форми при спазване на Правилата за квалификация. 

 

5. Финансиране на квалификационната дейност 

В Колективния трудов договор е регламентирана сума в размер на 1,2 % от ФРЗ на педаго-

гическите специалисти за квалификация.  

За периода септември – декември 2022 г. – 16 965 лв.  

За периода януари – август 2023 г. – прогнозни 15 542 лв.  

Размерът на средствата е приет с гласуване - Протокол № 4 от 27.04.2022 г. (с който е гласуван бю-

джета) 

 

6. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност 

 

№ Дейност Срок Отговорник 

1.  
Определяне на проблемите, по които ще работят 

МО и планиране на дейността  им 
м. IX.2022 г. Директор 

2.  
Предаване на документацията от предходната 

година в училищния архив 
м. X.2022 г. 

Зам. директор АСД; 

Председатели МО; 

Р-л ИКТ 

3.  
Попълване на училищния регистър на квалифи-

кационните дейности на учителите и МО 

м. IX.2022 г.- 

м.VII.2023 г. 
Р-л ИКТ  

4.  
Провеждане на срещи за проследяване на изпъл-

нението и актуализацията на целите на МО 

м. X.2022 г. 

м. ІV.2023 г. 

 

Директор; 

Експертен съвет 

5.  
Участие на директора и заместник директорите в 

дейността на МО 
Постоянен 

 

Директор 

ЗД УД  

6.  

Осигуряване на условия за повишаване на 

квалификацията на учителите в извънучилищни 

форми, организирани на регионално и 

национално ниво  
 

Постоянен 
Директор 

 

7.  

Проучване на удовлетвореността на педагогичес-

ките специалисти от квалификационната дейност. 

Определяне на теми за квалификационната дей-

ност за следващата учебна година. 

м.V- м. VІ.2023 г. 
Педагогическите  

съветници 

8.  
Отчет на резултатите от квалификационната дей-

ност 
м. VI. 2023 г. 

Председатели МО и 

р-л ИКТ 

 


