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Настоящият годишен план за квалификационната дейност на педагогическите специа-

листи е приложение към Заповед № …/ ...09.2020 г. на директора за утвърждаване на Го-

дишен план за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй. 

 



1. Цели, приоритети и очаквани резултати 

1.1. Цели 

 Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация и обучение в училище. 

 Използване на дигитални и он-лайн ресурси в образователния процес.  

 Усъвършенстване уменията на педагогическите специалисти за работа с ученици с обучи-

телни трудности. 

 

       1.2  Приоритети 

 Усъвършенстване уменията на педагогическите специалисти за разпознаване, превенция 

и адаптирана помощ на учениците. 

 Подобряване на професионалните умения на педагогическите специалисти за използване 

на електронни ресурси и работа в екип. 

 

       1.3 Очаквани резултати: 

 Подобряване на уменията на педагогическите специалисти да оценяват, описват и споде-

лят своята дейност. 

 Подобряване на уменията за екипна работа и използване на електронни ресурси в обуче-

нието. 

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

 

2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

№ Дейност Форма 

Про-

дължи-

жител-

тел-

ност 

Срок Отговорник 

1.  

Прилагане на ефективни мерки за подк-

репа на учениците с обучителни труднос-

ти 

Представяне 

на добри 

практики 

по 1 

час 
м. XI-ІІІ 

председатели на 

МО, МО пед. 

специалисти за 

обща и доп. 

подкрепа 

2.  
Обсъждане програмите за профилирана 

подготовка във втори гимназиален етап 

представяне 

на инова-

тивни учи-

лищни поли-

тики 

1 час м. ІІІ  

М. Костова, 

председатели на 

МО 

3.  
Оказване на методическа помощ на ново-

назначени учители 

наставни-

чество 

цело-

годиш-

но 

м. IX- V 

 

председатели на 

МО 

 

4.  

Използване на електронното учебно съ-

държание и on-line ресурси по учебни 

предмети 

Представяне 

на добри 

практики в 

МО 

по1 час м. II - IV  

председатели на 

МО, 

Св.Мондашка 

5.  
Тренингови методи за овладяване на аг-

ресията 
тренинг 1 час м. X- III  

Председатели 

на МО начален 

етап, Т.Велчева 

6.  
Представяне на добри практики по отдел-

ни учебни предмети 

обмяна на 

опит  
по 1час м. XІ -VI  

председатели на  

МО 

7.  
Уроци по приемственост Детска градина 

– I клас и IV – V клас 

Открити 

 уроци 
по 1 час м. III -V  

Е.Мирчева, 

класни ръково-

дители I, IV, V 

клас  

8.  

Уроци по приемственост – VII клас –VIII 

клас  

Открити 

уроци 

 

по 1 час 

 

м. II -VI  

гл.учители, 

председатели на  

МО 

9.  

Публично представяне на дейността на 

МО – споделяне на добри квалификаци-

онни практики 

 6 часа м. VI 

Председатели 

на  МО, 

Св.Мондашка 

 



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 

организация 
Срок 

Продъл-

жител-

ност 

Отго-

ворник 

1.  
Създаване и използване на дигитални 

учебни ресурси   РААБЕ м. X 16 часа р-л ИКТ 

2.  

Модели за позитивно взаимодействие и 

превенция на агресивните прояви в учи-

лище 
ВТУ м. XI  16 часа директор 

3.  
Иновативни технологии за активно уче-

не 
Обучителна 

организация 
м. III 16 часа р-л ИКТ 

4.  
Рефлексивен подходи практики в обуче-

нието ВТУ м. IV 16 часа директор 

5.  
Методика  на  обучението  по безопас-

ност  на  движението по пътищата 

Дидакта  

консулт 
м. II 32 часа р-л ИКТ 

6.  
Техники за овладяване и контрол на 

професионалния стрес 
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, който е на стойност 16 143 лв. заложени в бюджет 2019г. на 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй. Размерът на средствата е приет с гласуване - Протокол 

№ 2 от 25.02.2019 г.  

 

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.2019 г. Директор 

2.  
Предаване на документацията от предходната 

година в училищния архив 
м. X.2019 г. 

Зам.-директор АСД; 

Председатели МО; 

Св.Мондашка 

3.  
Попълване на училищния регистър на квалифи-

кационните дейности на учителите и МО 

м. IX.2019 г.- 

м.VII.2020 г. 

Св. Мондашка;  

 

4.  

Провеждане на три срещи годишно за проследя-

ване на изпълнението и актуализацията на целите 

на МО 

м. IX.2018 г. 

м. I.2019 г. 

м. VІ.2019 г. 

 

Директор; 

Експертен съвет 

5.  
Участие на директора и заместник директорите в 

дейността на МО 
Постоянен 

 

Директор 

ЗД УД  

6.  

Проучване на удовлетвореността на педагогичес-

ките специалисти от квалификационната дейност. 

Определяне на теми за квалификационната дей-

ност за следващата учебна година. 

м.V. 2020 г. 
Педагогическите  

съветници 

7.  
Публичен отчет на резултатите от квалифика-

ционната дейност 
м. VI.2020 г. Експертен съвет 



 


