
 



Настоящият план е приет с решение на Педагогически съвет – Протокол № 1/15.092020г 

 

I .АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ за 2019/2020.   

        В ОУ ” СВ.СВ.Кирил и Методий ” още през месец септември бяха обсъдени плановете за дейността на методичните 

обединения.Учителите посетиха съвещанията,организирани от РУО-Бургас .МО в училище през учебната 2019/2020г.работи по 

предварително планираните теми.Директорът на училището постоянно информираше учителите за предстоящите квалификационни 

дейности.Директорът и учителите се включиха в някои от тях. 

       Участието на членовете от колектива на ” СВ.СВ.Кирил и Методий ”  в проведените квалификационни форми през 2019/2020 

уч.година беше задоволително,но е желателно през следващата учебна година участието организирани квалификационни форми да 

бъде по-активно. 

 1.1  Констатирани дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти. 

 1.2.  ОУ” СВ.СВ.Кирил и Методий ”  е едно от училищата в малките населени места,с малък брой паралелки и ученици,в които се 

налага на един учител да преподава по няколко учебни предмета.Това води до затруднения при определянето на годишните нормативи 

на учителите. 

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

В” СВ.СВ.Кирил и Методий ”с.Карагеоргиево имаме потребност да се осигури участие на педагогическите специалисти в 

преквалификация по предмети като:география и икономика, история и цивилизация, музика,технологии и предприемачество. 

На базата на проведени разговори и анкети в началото на месец септември се констатираха следните изводи: 

►  Основните направления за квалификационна дейност за учебната 2020/2021 година, по които учителите желаят да повишат 

знанията, уменията и компетентностите си са за:  

- справяне с агресията в училище;  

-  прилагане на ИКТ в обучението (работа със специализиран софтуер за конкретния учебен предмет); 

 - прилагане на интерактивни и иновативни методи на работа; 

 - нови обучителни практики в начален етап   



 - Необходимост от нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот  

 

► Предпочитани форми за обучение са: 

  -  интерактивни обучения;  

  - обмяна на положителен опит и обсъждане на добри практики;  

  - семинари и дискусии; 

  -  курсове; работа в екип 

   -онлайн обучения 

 II.  ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. 

Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация. 

- Засилване работата по утвърждаването на методическото обединение като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и 

създаване на система за съхраняване на документацията на методическото обединение. 

- Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на ученическите знания и разчупване на стереотипните форми на 

преподаване. 

- Създаване на условия за стриктно спазване на ДОИ и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания. 

III. ЦЕЛИ 

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

саморазвитие и самоусъвършенстване ,чрез участието им в различни вътрешно и външноквалификационни дейности. 

2.Усъвършенстване на професионалните умения на учителите и  промяна и развитие на професионалните им нагласи и ценности. 

3.Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни трайни промени 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА  РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ   



IV.1.  ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА   ДЕЙНОСТ  

 

 

№ Тема 
Форма на 

обучение 

Участници / 

целева група/ брой 

Обучителна 

организация 

Период на 

провеждане 

 

Отговорник Финансиране 

1. 

 

 Изготвяне на програма за 

повишаване на 

грамотността на учениците  

беседа 

методично 

обединение на  

класните 

ръководители 

методично 

обединение на  

класните 

ръководители 

м.октомври 

Д.Василева 

 

2. 
Да опазим живота и 

здравето на децата на пътя 
беседа 

методично 

обединение на  

класните 

ръководители 

методично 

обединение 

накласните 

ръководители 

м.ноември 

Ю. Мурад 

 

3. 

Проблематика на 

интеркултурното 

образование в 

квалификациите на 

учителите 

беседа 
Всички 

учители 

методично 

обединение на 

класните 

руководители  

м.декември 

Н.Ахмедова 

 

4. Работа с изоставащи деца семинар 
всички 

преподаватели 

 

методично 

обединение на 

класните 

ръководители 

 

 

 

през уч.година 

 

 

 

Всички учители 
 

5. 

Необходимо ли е 

обучението по ИТ  в 

начален етап? 

лекция 
Всички 

учители 

началните 

учители 
м.март 

Ес.Ибрям 

 

 



 

IV.2.  ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Участие на педагогическите специалисти в квалификационни форми, организирани на регионално и национално ниво/ МОН,НИОКСО, 

РУО –Бургас ,от работодателски и браншови организации на национално ниво и др. /, при покана отвън, като:семинари, курсове за 

повишаване на квалификацията и др. 

1.Обмяна на опит с учители от други училища.                                                                                                                                                                      

2. Подготовка на ученици за участие в общински, регионални и национални състезания.                                                                                  

3.Посещение на учителски форуми.                                                                                                                                                                                          

4. Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по Европейските структурни фондове, Европейските 

образователни програми и др. и реализирането им.                                                                                                                                                                         

5.Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС.                                                                                                                                                         

6. Консултиране и подпомагане на училищни екипи при кандидатстване с проекти и тяхното осъществяване.                                                          

7. Информиране на заинтересованите страни за възможности за безвъзмездно получаване на литература според информацията 

постъпваща от МОН и други източници; информиране и консултиране на училищните общности по дейности свързани с гражданското 

образование.                                                                                                                                                                                                            

8.Методическо консултиране на учителите:                                                                                                                                                                                  

 по индивидуални потребности (във връзка с урочната и извънурочна дейност,подготовка за изпити за ПКС, участия в конференции, 

подготовка на публикации, търсене на източници за самоподготовка);                                                                                                                                    

 в рамките на тематични работни срещи;                                                                                                                                                                                   

  в рамките на цялостни и тематични проверки;                                                                                                                                                                         

  във връзка с извънучилищни и вътрешноучилищни квалификационни форми 

 

 

 

 

 



№ Тема Форма на 

обучение 

Участници/ 

целева група/ 

брой 

Обучителна 

организация 

Период на провеждане Отговорник Финансиране 

1. Повишаване на 

мотивацията за учене и 

резултатите на учениците 

чрез използване на 

съвременни ИКТ средства 

в обучението  

семинар Членове от 

колектива 

РААБЕ 

България 

ООД 

Уч.2020/2021г. Директор От бюджета 

на 

училището 

2. Съвременни 

интерактивни техники и 

методическото им 

приложение в обучението 

семинар членове от 

колектива 

Лицензирана 

обучителна 

организация 

Уч.2020/2021г. Директор От бюджета 

на 

училището 

3. Справяне с агресията в 

училище 

обучение членове от 

колектива 

Лицензирана 

обучителна 

организация 

Уч.2020/2021г. Директор От бюджета 

на 

училището 

4. Организация на проектна 

дейност в обучението 

обучение членове от 

колектива 

Лицензирана 

обучителна 

организация 

Уч.2020/2021г. Директор От бюджета 

на 

училището 

5. Ефективно организиране 

на дейности по интереси 

обучение членове от 

колектива 

Лицензирана 

обучителна 

организация 

Уч.2020/2021г. Директор От бюджета 

на 

училището 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ –Дейностите по реализиране на плана за квалификация на ОУ,,Св. 

Св. Кирил и Методий“ през учебната 2020/2021 година се осигуряват в рамките на одобрените с бюджета за 2020 г. средства за 

квалификация - 1,2 % от ФРЗ за 2020г. и 2021 г. в размер на 2880 лв. 

Комисия: 

1Лиляна Стойнова- председател 

2.Диана Василева-член 

3.Гюлвер Илязова-член 



 

VI. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

 

5.1. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност /ККД/, която да бъде в състав:, председатели на методическите 

обединения на начален и прогимназиален клас. Решенията на ККД се съгласуват с Директора на училището.  

5.2. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на Училищно равнище се осъществява по План за квалификационната дейност 

на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от ККД и се приема на заседание на ПС.  

5.3. В началото на учебната година ККД проучва мнението на преподавателите за избор на теми и форми за квалификация, както и 

предложенията на обучителни организации;  

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

- да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на 

педагогическите кадри;  

- да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.  

5.4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО Бургас , университети, 

колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми 

за квалификационни дейности.  

5.5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището.  

5.6. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията:  

-по собствено желание,  

- по препоръка на работодателя,  

- по препоръка на експерти от РУО гр. Бургас и МОН.  

5.7. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването 

на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за предишната година.  

5.8. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които:  

-преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни изисквания,  

- заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета,  

- преминават на нова педагогическа длъжност,  

- заемат учителска длъжност слез прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години,  



-при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този преподавател, който предходната учебна година не е 

посещавал такъв и има желание да участва в такъв квалификационен курс,  

-всеки преподавател участва в поне една квалификационна форма на обучение през учебната година,  

-преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават да разпространят резултатите от квалификационните обучения.  

 

6. ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ.  
6.1.Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен характер да става по предложение на Комисията по 

квалификационна дейност и съгласувано с Директора  на училището.  

6.2.Финансирането на вътрешноквалификационната дейност да се осъществява по предложение на ККД и съгласувано с Директора на 

училището.  

 

7. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  
7.1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за 

възможностите за повишаване на професионалната си квалификация.  

7.2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО Бургас, квалификационни институции, центрове за продължаващо 

обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни  дейности.  

7.3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си:  

- по собствено желание;  

- по препоръка на директора на училището;  

- по препоръка на експерти от съответната област.  

7.4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между 

непедагогическите кадри и Директора на училището по реда на чл.234 от Кодекса на труда.  

 

8. УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:  
8.1. Педагогическите кадри, придобили професионално квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на 

квалификацията на училищно равнище.  

8.2.На педагогическите кадри, придобили професионално- квалификационни степени, се признава по-високо професионално равнище при 

оценяването и заплащането на труда по ред, определен от МОН и вътрешните правила за формиране на РЗ в училището.  

8.3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи отличия, предвидени във вътрешните Правила на 

училището, приети на заседание на Педагогическия съвет  

8.4. Възможност за кариерното развитие.  

8.5. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.  

 

 


