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Настоящият план е приет с решение на педагогически съвет Протокол № 3/01.10.2021 г. и 

утвърден със заповед на директора № 126/04.10.2021 г.   



1. Цели, приоритети и очаквани резултати 

1.1. Цели 

• Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация и обуче-

ние 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 

дигитални ресурси,в т. ч. за работа при ОРЕС и работа с ученици, които сре-

щат обучителни трудности. 

 Подобряване комуникацията  „семейство – училище” и приобщаване на 

родителската общност като партньор в обучението и възпитанието на децата.  

 Създаване на условия за популяризиране, споделяне и реализиране на инова-

тивни 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, за създаване и  използване на 

електронни ресурси в обучението. 

 Подобряване на уменията за ефективна работа с учениците с обучителни 

трудности. 

 

       1.3 Очаквани резултати: 

 Подобрени умения на педагогическите специалисти за разпознаване, превен-

ция и адаптирана помощ на учениците. 

 Подобрени професионални умения на педагогическите специалисти за изпол-

зване на електронни ресурси и работа в екип. 

 Ефективно използване на съвременните информационни и интернет техноло-

гии, чрез въвеждането на иновации и обмен на добри педагогически практи-

ки. 

 Създадена трайна мотивация за учене у учениците чрез използване на съвре-

менни интерактивни методи на преподаване – използване на СТЕМ подход, 

проектно-базирано обучение, ролеви игри, метод на „обърната“ класна стая и 

други методи и форми. 

 Повишена мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.  

 

2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност: 

 

№ Дейност Форма 

Про-

дължи-

телност 

Срок Отговорник 

1.  

Запознаване с важни аспекти при про-

веждането на обучение от разстояние 

в електронна среда 

Предста-

вяне на 

анализи и 

насоки 

2 часа м. X 

Директор, 

главни учите-

ли 

2.  

Запознаване с План за изпълнение на 

стратегическата рамка за развитие на 

образованието, обучението и ученето 

в Република България 

Предста-

вяне на 

визия и 

приори-

тети 

2 часа м. X 

Директор, 

главни учите-

ли 

3.  

Определяне на нива на дигитална 

компетентност на педагогическите 

специалисти и планиране на обучения 

след аналаиза 

Aнкета 1 час  м. X 
Директор, 

р-л ИКТ 



№ Дейност Форма 

Про-

дължи-

телност 

Срок Отговорник 

4.  

Обучение на класни ръководители за 

идентифициране и работа с ученици 

от уязвими групи 

 

Предста-

вяне на 

добри 

практики 

1 час  м. XI 
Психолог;  

Пед. съветник 

5.  

Повишаване на квалификацията на 

учителите за работа с ученици със 

СОП 

Споделя-

не на 

опит 

1 час  м. XII 

МО пед. спе-

циалисти за 

ОПЛР 

6.  

Прилагане на ефективни мерки за 

подкрепа на учениците с обучителни 

трудности. 

Предста-

вяне на 

добри 

практики 

по 1 час м. XI-ІІІ 

председатели 

на МО, МО 

пед. специа-

листи за 

ОПЛР 

7.  
Обсъждане на новия формат за ДЗИ и 

подготовката на учениците 

Предста-

вяне на 

инова-

тивни 

практики 

1 час м. XI-ІІІ 
председатели 

на МО 

8.  
Оказване на методическа помощ на 

новоназначени учители 

наставни-

чество 

целого-

дишно 
м. IX- V 

 

председатели 

на МО 

 

9.  

Обучение на учители за разработване 

и работа по проекти за усвояване на 

национални и европейски фондове  
 

обучение 2 часа м. I 

председатели 

на МО, 

р-л ИКТ 

10.  

Използване на електронното учебно 

съдържание и on-line ресурси по 

учебни предмети 

Предста-

вяне на 

добри 

практики 

в МО 

по1 час м. II - IV  

председатели 

на МО, 

р-л ИКТ 

11.  
Създаване на електронното учебно 

съдържание 
обучение 3 часа 

м. X- X 

ІІ 
р-л ИКТ 

12.  
Тренингови методи за овладяване на 

агресията 
тренинг 1 час м. X- III  

Председатели 

на МО , Пед. 

съветник; 

Психолог 

13.  

Обмен на добри педагогически 

практики чрез изнасяне на открити 

уроци, представящи иновативни 

подходи в обучението 
 

обмяна на 

опит 

целого-

дишно 
м. IX- V 

председатели 

на МО 

14.  
Уроци по приемственост Детска гра-

дина – I клас, IV – V клас 

открити 

 уроци 
по 1 час м. III -V  

Главен учител, 

класни ръко-

водители I, IV, 

V клас  

15.  

Уроци по приемственост – VII клас –

VIII клас  

открити 

уроци 

 

по 1 час 

 

м. II -VI  

гл. учители, 

председатели 

на  МО 

16.  

 

Партньорство с родителите и взаимо-

действие със семеството – добри 

практики 
 

 

обмен на 

добри 

практики 

 

 

    1 час 

 

 

м. II - IV 

 

пед. съветник, 

психолог,  

кл. рък. V клас 

17.  

„Компетентностният подход в обуче-

нието“ – преходът от знания към уме-

ния и компетентности 

кръгла 

маса 1 час м. XI 

председатели 

на МО 



№ Дейност Форма 

Про-

дължи-

телност 

Срок Отговорник 

18.  

Анализ на дейността на МО  и споде-

ляне на добри квалификационни прак-

тики 

публично 

предста-

вяне 

6 часа м. VI 

Председатели 

на  МО, 

р-л ИКТ 

 

Планираните вътрешноинституционални квалификационни дейности са обобщени от 

плановете за работа на методичните обединения и обвързани с годишния план на училището. 

Точните теми на дейностите, класовете, продължителността и отговорниците са конкретизи-

рани в тях. 

 

3. Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на 

организации, които ще се провеждат в училище или от разстояние в електронна 

среда 

№ Тема 
Обучаваща ор-

ганизация 
Срок 

Про-

дължи-

телност 

Отго-

ворник 

1.  

Проектно-базирано обучение при ин-

тегриране на информационните техно-

логии 
РААБЕ м. X 16 часа р-л ИКТ 

2.  Формиране на умения за работа в екип Институт за чо-

вешки ресурси 
м. XI 16 часа директор 

3.  
Работилница за иновативни образова-

телни практики 
Център за твор-

ческо обучение 
м. XII  16 часа директор 

4.  

Педагогически стратегии за изгражда-

не на иновативна, креативна и подкре-

пяща образователна среда 
РААБЕ м. II 16 часа директор 

5.  
Използване на електронни ресурси в 

образованието 
Институт за чо-

вешки ресурси  
м. III 32 часа р-л ИКТ 

6.  

От бърнаут към продуктивност: Тре-

нинг за преодоляване на синдрома на 

професионалното 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 учили-

щето 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 

педагогическите специалисти за квалификация.  

За периода септември – декември 2021 г. – 18 455 лв.  

За периода януари – август 2022 г. – прогнозни 14 000 лв.  

Размерът на средствата е приет с гласуване - Протокол № 6 от 01.04.2021 г. (с който е гласу-

ван бюджета) 

 

 

 

 



6. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност 

 

№ Дейност Срок Отговорник 

1.  
Определяне на проблемите, по които ще ра-

ботят МО и планиране на дейността  им 
м. IX.2021 г. Директор 

2.  
Предаване на документацията от предходната 

година в училищния архив 
м. X.2021 г. 

Зам.-директор АСД; 

Председатели МО; 

Св. Мондашка 

3.  
Попълване на училищния регистър на квали-

фикационните дейности на учителите и МО 

м. IX.2021 г.- 

м.VII.2022 г. 

Св. Мондашка;  

 

4.  

Провеждане на три срещи годишно за прос-

ледяване на изпълнението и актуализацията 

на целите на МО 

м. IX.2021 г. 

м. I.2022 г. 

м. VІ.2022 г. 

 

Директор; 

Експертен съвет 

5.  
Участие на директора и заместник директо-

рите 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 педаго-

гическите специалисти от квалификационна-

та дейност. Определяне на теми за квалифи-

кационната дейност за следващата учебна 

година. 

м.V. 2022 г. 
Педагогическите  

съветници 

8.  
Публичен отчет на резултатите от квалифи-

кационната дейност 
м. VI.2022 г. Експертен съвет 

 


