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СУ  “ОТЕЦ ПАИСИЙ”  

СС    ППРРИИРРООДДООММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККАА  ННААССООЧЧЕЕННООССТТ  

ггрраадд  ККъъррдджжааллии  

  

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР:................................ 

ЗЛАТКО АТАНАСОВ 

 

Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от заседание 

на Педагогически съвет – Протокол № РД 11/ 13.09.2022 г. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият план за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година се основава 

на Раздел ІІІ от ЗПУО Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на  

преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, 

отговарящи на изискванията на съвременното общество. 

II. ЦЕЛИ  

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения и промяна и развитие на 

професионалната нагласа и ценности. 

3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни 

знания, умения и навици. 

4. Осигуряване на достъпно и качествено образование, което добре съчетава училищните и 

националните традиции с европейското измерение, чрез развитие и обогатяване индивидуалните 

способности както на учениците, така и на учителите. 

5. Развиване на учениковата личност чрез овладяване в учебния процес на ключови 

компетентности и прилагането им в конкретни практически задачи. 

6. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

7. Кариерно развитие на учителите. 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Разработване на  система за квалификационна дейност в училище, чийто план е 

неразделна част от годишния план на училището. Неразделна част от него са и и приложените 

планове на действащите професионални общности – методически обединения. 

2. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към активно 

преподаване и обучение, чрез промяна на педагогическия опит. 

3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 

трудности и проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети. 

5. Поддържане и повишаване на квалификацията на педагогическите кадри, съобразно 

политиките за организационно развитие на училището и специфичните потребности на децата и 

учениците, с които работят, с цел подобряване качеството на образованието им. 

6. Ежегодно повишаване на квалификацията на педагогическите специалистиси с цел 

подобряване качеството на работата, повишаване на резултатите и качеството на подготовка на 

децата и учениците. 

7. Изграждане на  трайни мотиви за учебна дейност в учениците чрез разнообразни форми 

за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

8. Усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 

професионалните учителски изяви. 

IV. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМАТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

Изборът на теми за квалификация е осъществен след проведено анкетно проучване на 

учителските нагласи, потребности и трудности в процеса на работата им с учениците и техните 

родители. Във връзка със ЗПУО и съпътстващата нормативна уредба, за обучения през новата 

учебна година приоритетни теми са: „Стратегии и методи за повишаване на мотивацията при 

преподаване и учене“. 
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

● учители по общообразователна и профилирана подготовка; 

● класни ръководители; 

● председатели и членове на постоянни комисии и методически обединения; 

● административно ръководство. 

V. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

1. Вътрешноучилищна квалификация 

№ Тематична дейност Форма Период на 

провеждане 

Целева 

група 

Отговорник 

1.  Разработване на план на МО дискусия 30.09.2022 г. 

 

старши 

учители, 

учители 

Председатели 

на МО, ЗДУД 

2.  Планиране на урочното 

съдържание, съгласно ДОС. 
дискусия 14.09.2022 г. ЗДУД, 

старши 

учители, 

учители 

ЗДУД 

3.  Сравнителен анализ на 

резултатите от входно ниво и 

изработване на план за работа 

през учебната 2022/2023 г. 

дискусия октомври, 

2022 

ЗДУД, 

старши 

учители, 

учители 

председатели 

на МО 

4.  Обсъждане и изготвяне на 

стратегии и методи при 

подготовката на ученици за 

участие в национални 

олимпиади и състезания. 

дискусия октомври, 

2022 

главни 

учители, 

старши 

учители, 

учители  

председатели 

на МО 

5.  Контролно оценъчни умения и 

анализ на данни. 
семинар ноември, 

2022 

ЗДУД, 

старши 

учители, 

учители 

ЗДУД 

6.  Иновативни образователни 

технологии, техники и методи 

на преподаване. 

семинар ноември 

2022 г. 

старши 

учители и 

учители 

председатели 

на МО, 

главни 

учители 

7.  Умения за действия при 

бедствия, аварии и кризисни 

ситуации – превенция и 

действия преди, по време и 

след възникване на дадена 

ситуация. 

комплекс

но 

занятие 

ноември, 

2022 г. (първи 

срок); 

февруари, 

2023 г. (втори 

срок) 

всички 

педагог. 

специалисти 

Директор, 

ЗДАСД 

8.  Разработване, управление на 

проекти, участие в НП. 
семинар, 

работна 

среща 

ноември, 

2022; 

май, 2023 г. 

главни 

учители, 

старши 

учители, 

учители 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДАСД, 

педагог. 

съветници, 

главни 

учители 

9.  Разработване на изпитни теми и 

материали за общински кръгове 

на олимпиади. 

работна 

среща 

декември, 

2022; 

февруари 

2023 

членове на 

МО 

председатели 

на МО 

10.  Стратегии за ефективно 

преподаване и учене в 

присъствена и дигитална среда. 

тренинг декември, 

2022 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

Директор, 

ЗДУД, 

педагог. 
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Интерактивност в учебния 

процес. 
съветници, 

главни 

учители 

11.  Оказване на подкрепа и 

съдействие на новоназначените 

учители 

дискусия през 

учебната 

година 

новоназначен

и педагог. 

специалисти 

Директор, 

ЗДУД, 

педагог. 

съветници, 

старши и 

главни 

учители 

12.  Успешни практики за 

подобряване активността на 

учениците в учебния процес 

дискусия януари 

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

педагог. 

съветници 

13.  Организиране на "Дни на 

отворените врати" за 

наблюдения на открити STEM и 

интердисциплинарни уроци. 

открит 

урок 

февруари 

2023 г. 

главни 

учители 

Директор, 

ЗДУД 

14.  Работещи модели и практики 

за справяне със стреса, 

конфликтите, агресията в 

училище. 

семинар, 

дискусия 

февруари 

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

педагог. 

съветници 

15.  Осигуряване на необходимите 

условия за повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите специалисти 

чрез участие в 

извънучилищни форми, 

организирани на регионално и 

национално ниво. 

план постоянен педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

Директор и 

ЗДУД 

16.  Развитие на таланта и 

творческите умения в 

заниманията по интереси. 

практику

ми в 

занимани

ята по 

интереси 

март,  

2023 г. 

учители, 

ръководещи 

групи 

главни 

учители, 

учител 

координатор 

17.  Процедури по предоставяне 

на обща и допълнителна 

подкрепа. Ролята на учителя в 

приобщаващото образования 

и пълноценната комуникация 

между семейството и 

образователната институция. 

семинар март,  

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

педагог. 

съветници 

18.  Споделяне на методически 

опит за работа с ученици, 

срещащи трудности при 

овладяване на учебния 

материал.  

дискусия април,  

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

Председатели 

на МО 

20. Актуализация на създадения 

регистър на проведените 

квалификационни дейности и 

популяризиране на резултатите 

от тях. 

квалифик

ационна 

карта 

юни, 

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

ЗДУД 

21. Обучения за ефективно 

общуване и работа в екип в 

педагогическия колектив. 

тийм 

билдинг 

постоянен всички 

педагог. 

специалисти 

Директор 

22. Работа с електронни училищни 

и ученически документи - 

личен картон на ученика, 

удостоверения, дипломи и др. 

онлайн в 

електронн

а 

май – юни, 

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

Директор, 

ЗДУД, зав. 

комп. 
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платформ

а 

Shkolo.bg 

кабинет, 

главни 

учители 

 

2. Извънинституционална квалификационна дейност 

№ Тематична дейност Форма Период на 

провеждане 

Целева група Отговорник 

1.  Обмeн на работещи 

педагогически практики и 

успешни модели с други 

училища. 

тийм 

билдинг 

постоянен всички 

педагог. 

специалисти 

Директор 

 

2.  Наука, арт и технологии в 

образованието.  

онлайн, 

присъстве

но 

2022-2023 педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

Департамент 

за 

усъвършенств

ане на 

учители към 

ВУЗ 

3.  Използване на 

изследователски подход при 

изучаване на учебните 

предмети. Създаване на 

електронно учебно 

съдържание чрез динамичен 

софтуер. 

онлайн, 

присъстве

но 

2022-2023 педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

Департамент 

за 

усъвършенств

ане на 

учители към 

ВУЗ 

4.  Компетентности в училище - 

умения на XXI век в час. 

онлайн, 

присъстве

но 

2022-2023 педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

Департамент 

за 

усъвършенств

ане на 

учители към 

ВУЗ 

5.  Разработване, управление на 

проекти, участие в НП. 

онлайн, 

присъстве

но 

2022-2023 педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

МОН, ЦРЧР, 

НПО, 

департаменти, 

др. 

организации 

6.  Повишаване на 

квалификацията на 

учителите – проблеми и 

перспективи. 

онлайн, 

присъстве

но 

2022-2023 педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

Департамент 

за 

усъвършенств

ане на 

учители към 

ВУЗ 

 
Всички дейности в настоящия план се извършват при стриктно спазване на 

противоепидемични мерки, заповеди и инструкции на висшестоящите органи във връзка с 

COVID 19. 

3. Квалификационни дейности, организирани от други институции 

➢ Квалификационни дейности, организирани от РУО: 

- Съвещания с учителите във връзка с изисквания за работата през новата учебна година по 

предмети;  

- Участия в квалификации по План за квалификация на РУО - Кърджали; 

- Представяне на Добри практики и квалификационни курсове по предметни области; 
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- Методическо консултиране на учителите от представители на Център за кариерно 

развитие. 

➢ Квалификационни дейности, организирани от МОН: 

- Обучение на директорите (заместник-директорите) в НИОКСО;  

- Образователни курсове по проекти на МОН. 

➢ Квалификационни дейности, организирани от общинска и областна 

администрация, ако възникнат допълнително през учебната година. 

➢ Квалификационни дейности, организирани от други институции (висши училища, 

департаменти, НПО,  издателства и др.): 

VI. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Съгласно Колективния трудов договор за системата на народната просвета, годишните 

средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят в началото на всяка 

календарна година и са в размер на 1,2 % от годишния ФРЗ на педагогическия персонал и се 

предоставят за включването на педагогическите кадри в квалификационни курсове, 

предварително съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и 

утвърдени от директора. 

Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 

Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на 

бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за 

квалификационна дейност. 

Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на 

служителя. 

При наличие на заявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс 

на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, му се предоставя тази 

възможност. 

Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално квалификационна 

степен се заплащат от учителите. 

 

Забележка:  

Контролът на квалификационната дейност на институционално ниво се осъществява от 

директора.  

Настоящият План за квалификационна дейност на СУ „Отец Паисий“ – Кърджали е 

неразделна част от Годишния план на училището и е отворен за допълнения и промени през 

учебната 2022/2023 година във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование и 

ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 


