
 

 

           ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

                 ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”  

село  Добротица, ул. “Добруджа ” № 16 

общ. СИТОВО, област СИЛИСТРА,  GSM : 0888729644 

e-mail: oudobrotica@mail.bg 

 
                                                                                                                         Утвърдил: 

                                                                                                                                      /ЗЛАТАН ВЪЛЧЕВ/                 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 
 ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”С.ДОБРОТИЦА 

Съобразен с Наредба №15/22.09.2016 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

✓ Годишният план за квалификация е част/приложение към Годишния план на 
училището за учебната 2019/2020г., приет на заседание на Педагогическия съвет 
(Протокол № 16/10.09.2019 г.) и е утвърден със Заповед № 38/07.10.2019 г. на 

директора на училището . 

✓ Квалификацията на учителите е изведена като водещ училищен приоритет; 

прилагат се форми на наставничество на млади и новоназначени учители, както 

и на такива, които за известен период са били извън системата на училищното 

образование. 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ – ДЕФИЦИТИ И ПРИОРИТЕТИ НА  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ОТЕЦ 
ПАИСИЙ” С.ДОБРОТИЦА 

 Основно училище „ Отец Паисий” с.Добротица функционира като средищно с 95 ученици, от 

които 86 деца пътуват от четири села – Любен,Босна,Ястребна и Златоклас . Те са 
разпределени в 7 паралелки: 4 в начален етап и 3 в прогимназиален етап. Сформирани са 4 

полуинтернатни групи - 2 за ученици от І – ІV клас и 2 за прогимназиален етап. През учебната 
2019/ 2020 година 95 деца са включени в целодневна организация на учебния ден.  

Главен предмет на дейността на училището са обучението, възпитанието и развитието в 
зависимост от възрастта на учениците, постигнатото ниво на обучение, интереси, потребности, 

възможности, обединени в класове, паралелки, групи и степени. Учениците са обект и субект на 
тази дейност, най- важен елемент на системата, смисълът на нейното изграждане и 
функциониране. 

Педагогическият екип, който работи в училището, е от редовни, висококвалифицирани учители. 
Общият брой на педагогическите кадри е 15 учители. 

 Цялостната  дейност на училището се опира на опита и традициите в българското образование, 

съобразени с европейските изисквания, пречупени през съвременните насоки и ценности на 
образователната парадигма, поставяща в центъра на образователната система ученика, 



изискваща учението да е активен и перманентен процес, формираното мислене да е критично и 
творческо, а оценяването – обективно и градивно. 

Сградата на училището е масивна, просторна, с огромен, прекрасно озеленен двор, с цветни 
алеи и няколко игрища. През последните три години бе извършен цялостен ремонт на сградата, 

включващ : подмяна на дограмата с нови щтори, основен вътрешен ремонт, нов покрив,нови 

асфалтирани спортни площадки  и подменена мебелировка в административните кабинети.През 
настоящия период се осъществяват проектни дейности , финансирани от донорска програма на 

МОСРи Община Ситово за подмяна на отоплителната инсталация и общо санирани на 
прилежащи  сгради. 

 Като цяло обстановката в училището предполага  много добри условия за протичане на 
учебно- възпитателната дейност. Училището разполага със светли и уютни класни стаи, 

обзаведен кабинет по ИКТ, физика и химия, биология, география, математика, малък  
физкултурен салон, игрални зали, стая- училищен музей, добре оборудван ученически стол, 

който се използва за обяд на децата от І – VII клас, включени в целодневната органицация на 
учебния процес и реквизитна стая за костюми и декори. 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:Осъществяване на самостоятелна и активна училищна политика с 
европейска насоченост, отговаряща на динамичните изисквания на настоящето и бъдещето, 

поставяща в центъра на образователния процес детето, с неговите заложби, интереси и 

потребности.Предоставяне на максимално добри условия за качествено обучение, възпитание, 
труд и реализация на подрастващите в демократичното общество. Предоставяне на 

образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество. Всички 
участници в образователно- възпитателния процес да се чувстват еднакво отговорни, 
ангажирани и значими. 

Издигане равнището на родноезиковата подготовка. 

Засилване на чуждоезиковата подготовка. 

Засилена компютърна подготовка и овладяване на информационни технологии. 

Интегриране на деца  от етнически малцинства. 

 Разширяване и утвърждаване на работата по образователни проекти и проекти от 

европейските структурни фондове, с цел привличане на средства за реализиране на основните 
цели на училището. 

ДЕФИЦИТИ:Ниска пълняемост на паралелките. 

Необходимост да се усъвършенства и надгражда вътрешноучилищната система за 
квалификационната дейност на учителите и дейността на МО. 

Недостатъчно участие на родителите в дейността на училището ,особено на децата от ромски 
произход. 

Малко са средствата за повишаване на компютърната грамотност на учителите, закупуване и 
използване на мултимедийни продукти и образователен софтуер. 

Все по труден избор при назначаване на учители ,поради отлив от учителската професия. 

Недостатъчна взискателност към учениците от I до VІІ клас за опазване на училищното 
имущество. 



Необходимост от нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот 
и обогатяване на материално-техническата база. 

Недостатъчно използване на ИКТ в обучението. 

Незадоволителен маркетинг и реклама на училището и училищния живот. 

Малко средства за извънучилищни дейности, тържества, чествания, спортни, здравни и 
туристически прояви. 

Не особено висока активност на колегията за участие и работа по проекти. 

2. ПОТРЕБНОСТИ. ИЗПОЛЗВАНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ПОТРЕБНОСТИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА. 

2.1.Потребности: 

Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици. 

Усъвършенстване на управлението и ресурсното подпомагане. 

Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 

• квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; 

• самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация; 

• педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО- Силистра 

• актуализиране на педагогическите технологии и УТС; 

• обмяна на добри практики в МО; 

• участие в извънучилищни квалификационни форми. 

Делегиране на права. 

Търсене на алтернативни източници за ресурсно осигуряване на процеса. 

Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището: 

• текуща поддръжка на материално-техническата база и хигиената; 

• оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация, 
функционалност и познавателно – възпитателно въздействие; 

• диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищ. общност.  

Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на 
училищните проблеми . 

Активно взаимодействие с родителите не само по въпросите на МТБ, но и за съвместна дейност 
по въпросите на възпитанието на учениците. 

Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците. 

2.2. ИЗПОЛЗВАНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА 
УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА. 

сбирки на методическите обединения; 



• попълване на анкетни карти; 

• презентиране на темите от учители , минали курсове на обучение пред цялата 

педагогическа колегия с цел актуализаране на УВП; 

• провеждане на семинари, тренинги с  учителите. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПЛАНА. 

3.1. ЦЕЛИ: 

• Повишаване квалификацията на учителите. 

• Усъвършенстване на научната, педагогическа и методическа подготовка на педагозите и 

подпомагане на мотивацията за учене през целия живот. 

• Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

• Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 

• Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално 
развитие на подрастващите. 

• 3.2. ЗАДАЧИ: 

•  Разработване на система за квалификационна дейност в училище, чийто план е 
неразделна част от годишния план на училището /към него се добавят и плановете на 

методичните обединения/. 

•  Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

•  Създадаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 
постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

•  Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети. 

•  Създадаване на  трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни 
форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни 
изисквания. 

 Усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване  и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите 
4.Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната 2018/2019 

г. (предходната учебна година) 

 

В ОУ“Отец Паисий“ работят 15 педагогически специалисти, заемащи длъжности, 

както следва: 

 

Длъжност Директор  Зам-

директор 

Старши 

учител 

Учител  Младши 

учител 

Брой  1 1 7 4 2 

 

Носители на ПКС са  13от тях, разпределени както следва: 

 

ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 

 

Брой педагогически 

специалисти  

..... ..... ..... 5 8 

През предходната учебна година всички педагогически специалисти са участвали 

във форми на квалификация на различни нива в следните тематични направления: 



 

За финансиране участието във форми на квалификация на различни нива за 

учебната 2018/2019  година са предвидени средства в размер на 3743 лв. и са 

разходвани  2224.00лв. 

Силните страни на проведените форми за квалификация са: 

• обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и 

социализация; 

• споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване 

чрез нови идеи и форми на реализация; 

• създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 

• експериментиране с нови идеи; 

• създаване на нови контакти. 

 

Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в 

извънучилищни квалификационни форми са срещани поради провеждането им по 

време на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на 

заместване. 

Поради добре подбрани и планирани теми и форми за квалификация не се 

констатират слаби страни. 

С участието на педагогическите специалисти в институционални и извънучилищни 

квалификационни форми се постигна: 

• осъвременяване на знанията по предметната област на учителите; 

• познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и 

възпитание; 

• професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти. 
В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се 

констатира: 

• подобряване на ефективността на образователния процес и учебните 

резултати на учениците; 

• създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището. 

4.1Цел 

Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти 

за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно 

развитие. 

4.2Задачи 

➢ Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на 

нови допълнителни компетентности в съответствие с професионалния 

профил на изпълняваната длъжност. 

➢ Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на 

учениците. 

➢ Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия 

специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата 

длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и 

професионалното му израстване и кариерното му развитие. 

➢ Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез 

разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри 

практики. 

4.3Очаквани резултати 



❖ Ефективно използване на съвременни информационни източници и 

технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане на 

иновации в образователния процес. 

❖ Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на 

учебното съдържание, повишаване мотивацията на учениците и 

стимулиране на личностната им изява, овладяване в учебния процес на 

ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически 

задачи. 

❖ Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията 

и компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на 

учебното съдържание чрез практическа дейност. 

❖ Формиране на професионални умения у младите учители и успешна 

адаптация в училищна среда на новоназначените педагогически 

специалисти.  

5.Календарен план на квалификационните дейности 

Вътрешноинституционална квалификационна дейност  

Извънинституционална квалификационна дейност 

 
 

 

ИМЕ ТЕМА Дата ФОРМА ЦЕНА КОМАНДИРОВЪЧ

НИ 

1. I 

Росица Никова 

 

 

Безопасни 

условия на 

труд“ 

 

10.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

Обучение на 

директори 
- - 

1.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

1.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

1.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

1.4 ВИК „Натиск и 

налягане“ 

-VI клас 

30.10.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

1.5 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

1.6 ВИК „Ден на 

будителите“ 

Литература 

- II клас 

05.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

1.7 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

числата до 1000 

без 

преминаване“ 

09.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  



Математика 

-III клас 

1.8 ВИК „Летопис на 

Крумовата 

династия“ 

ИЦ- VI КЛАС 

14.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

1.9 ВИК „Професиите на 

хората около 

нас“ 

Технологии и 

предприемачест

во – II клас 

15.11.2018Г. Открит урок и 

семинар 

  

1.10 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

обикновени 

дроби с равни 

знаменатели“ 

Математика-   

V клас 

20.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

1.11 ВИК „Skills-This is 

my desk“-

Английски 

език- II клас 

22.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

1.12 ВИК „Речниково и 

граматично 

значение на 

думата“ 

БЕ- V клас 

26.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

1.13 ВИК „Звукови 

промени на 

думата“ 

БЕ- VII клас 

29.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

1.14 ВИК „Изречение. 

Обобщение“ 

БЕ- IV клас 

27.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

1.15 ВИК Празник на 

цифрите 

-I клас 

03.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

1.16 ВИК „Новогодишна 

картичка“ 

Технологии и 

предприемачест

во- I клас 

07.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

1.17 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

1.18 ВИК „Празник на 

буквите“-I клас 

19.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

1.19 ВИК „Здравословно 

хранене“ 

ЧП-V клас 

23.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

1.20 ВИК „Еднородни 

части в 

простото 

изречение“ 

БЕ-VI клас 

24.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

1.21 ВИК Готвя се за НВО 

по 

24.04.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  



Математика 

- VII клас 

1.22 ВИК „Подготовка за 

НВО-Тестови 

задачи 

БЕЛ- ИУЧ  

- VII клас 

25.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

1.23 ВИК „ Подготовка за 

НВО по БЕЛ“- 

IV клас 

22.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

1.24 ВИК „Географи  

етнографи“ 

ГИ-V КЛАС 

02.05.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

1.25 ВИК „Прилагателно 

име.Преговор“-

III клас 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

1.26 ВИК „Умножение и 

деление на 

естествени 

числа“-

Самоподготовка

II  ЦОУД 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

1.27 ВИК „Употреба на 

съобщителни и 

въпросителни 

изречения“ 

08.05.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

1.28 ВИК „Аз съм здрав“ 

/I’m healthy/ 

Английски 

език-2 клас 

15.05.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

1.29 ВИК Събиране и 

изваждане до 

100;Решаване на 

задачи- 

Самоподготовка

I  ЦОУД 

17.05.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

2. II 

Шенай Реджеб 
„Компютърно 

моделиране в 3 

клас“ 

13.10.2018г. Квалификацио 

нен курс 
- - 

2.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

2.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

2.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

2.4 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

2.5 ВИК „Ден на 

будителите“ 

Литература 

- II клас 

05.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  



2.6 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

числата до 1000 

без 

преминаване“ 

Математика 

-III клас 

09.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

2.7 ВИК „Професиите на 

хората около 

нас“ 

Технологии и 

предприемачест

во – II клас 

15.11.2018Г. Открит урок и 

семинар 

  

2.8 ВИК Празник на 

цифрите 

-I клас 

03.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

2.9 ВИК „Новогодишна 

картичка“ 

Технологии и 

предприемачест

во- I клас 

07.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

2.10 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

2.11 ВИК „Празник на 

буквите“-I клас 

19.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

2.12 ВИК „Прилагателно 

име.Преговор“-

III клас 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

2.13 ВИК „Умножение и 

деление на 

естествени 

числа“-

Самоподготовка

II  ЦОУД 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

2.14 ВИК „Употреба на 

съобщителни и 

въпросителни 

изречения“ 

08.05.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

2.15 ВИК Събиране и 

изваждане до 

100;Решаване на 

задачи- 

Самоподготовка

I  ЦОУД 

17.05.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

3. III 

Марияна 

Петрова 

„Разработване 

на 

мултимедийни 

уроци с Prezi“ 

14..10.2018г. Квалификацион

ен курс 
48 лева - 

3.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

3.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

11.10.2018 г. тренинг   



на учителите“ 
3.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

3.4 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

3.5 ВИК „Летопис на 

Крумовата 

династия“ 

ИЦ- VI КЛАС 

14.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

3.6 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

обикновени 

дроби с равни 

знаменатели“ 

Математика-   

V клас 

20.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

3.7 ВИК „Skills-This is 

my desk“-

Английски 

език- II клас 

22.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

3.8 ВИК Описание на 

предметната 

обстановка  

„Кръчмата на 

Странджата“ 

Литература –VII 

клас 

22.11.2018 г. Открит урок и 

семинар 

  

3.9 ВИК „Речниково и 

граматично 

значение на 

думата“ 

БЕ- V клас 

26.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

3.10 ВИК „Звукови 

промени на 

думата“ 

БЕ- VII клас 

29.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

3.11 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

3.12 ВИК Готвя се за НВО 

по 

Математика 

- VII клас 

24.04.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

3.13 ВИК „Географи  

етнографи“ 

ГИ-V КЛАС 

02.05.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

3.14  „Създаване и 

използване на 

електронни 

ресурси с 

отворен код“ 

11-13.07.2019г. Обучение  

„ОРАК 

ИНЖИНЕРИНГ

“ 

  

4. Росица Никова Директорска 

среща на 

„Амалипе“ 

15-16.10. 
2018г. 

Директорска 

среща 
-  

5. Росица Никова Участие в 

работна група за 

изготвяне на 

18.10.2018г. Работна група - - 



мерки за 

подобряване на 

резултатите по 

БЕЛ в 

прогимназиален 

етап 
6. Педагогическа 

колегия 
Задържане и 

връщане  на 

учениците в 

класните стаи. 

 01.-02.11. 
2018г. 

Изнесен 

семинар 
в град Елена 

- - 

 IV 

Стефка 

Николова 

 

     

6.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

6.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

6.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

6.4 ВИК „Натиск и 

налягане“ 

-VI клас 

30.10.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

6.5 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

6.6 ВИК „Ден на 

будителите“ 

Литература 

- II клас 

05.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

6.7 ВИК „Летопис на 

Крумовата 

династия“ 

ИЦ- VI КЛАС 

14.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

6.8 ВИК „Речниково и 

граматично 

значение на 

думата“ 

БЕ- V клас 

26.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

6.9 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

обикновени 

дроби с равни 

знаменатели“ 

Математика-   

V клас 

20.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

6.10 ВИК „Skills-This is 

my desk“-

Английски 

език- II клас 

22.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

6.11 ВИК Описание на 

предметната 

22.11.2018 г. Открит урок и 

семинар 

  



обстановка  

„Кръчмата на 

Странджата“ 

Литература –VII 

клас 

6.12 ВИК „Новогодишна 

картичка“ 

Технологии и 

предприемачест

во- I клас 

07.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

6.13 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

6.14 ВИК „Празник на 

буквите“-I клас 

19.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

6.15 ВИК „Здравословно 

хранене“ 

ЧП-V клас 

23.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

6.16 ВИК Подготовка за 

НВО по БЕЛ-

VII клас 

23.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

6.17 ВИК „Еднородни 

части в простото 

изречение“ 

БЕ-VI клас 

24.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

6.18 ВИК Готвя се за НВО 

по 

Математика 

- VII клас 

24.04.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

6.19 ВИК „Географи  

етнографи“ 

ГИ-V КЛАС 

02.05.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

6.20 ВИК „Аз съм здрав“ 

/I’m healthy/ 

Английски 

език-2 клас 

15.05.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

7. V 

Ангелинка 

Русева 

„Формиране на 

умения по 

история  в V-VII 

клас“ 

11.11.2018г. Квалификацион

ен курс, 

организиран от 

Просвета 

-  

7.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

7.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

7.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

7.4 ВИК „Натиск и 

налягане“ 

-VI клас 

30.10.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

7.5 ВИК „Задържане и 1-2.11.2018 Изнесен 55  



връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

семинар в град 

Елена 

7.6 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

обикновени 

дроби с равни 

знаменатели“ 

Математика-   

V клас 

20.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

7.7 ВИК Описание на 

предметната 

обстановка  

„Кръчмата на 

Странджата“ 

Литература –VII 

клас 

22.11.2018 г. Открит урок и 

семинар 

  

7.8 ВИК „Речниково и 

граматично 

значение на 

думата“ 

БЕ- V клас 

26.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

7.9 ВИК „Звукови 

промени на 

думата“ 

БЕ- VII клас 

29.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

7.10 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

7.11 ВИК „Здравословно 

хранене“ 

ЧП-V клас 

23.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

7.12 ВИК Готвя се за НВО 

по 

Математика 

- VII клас 

24.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

7.13  „Създаване и 

използване на 

електронни 

ресурси с 

отворен код“ 

11-13.07.2019г. Обучение  

„ОРАК 

ИНЖИНЕРИНГ

“ 

  

8 

8.1. 

 

8.2 

 

Гюлер Фахридин 

 

Христинка 

Янкова 

Прилагане на 

новата учебна 

програма 

„Ъгъл” 

15.11.2018г. Открит урок в 

село Искра 

в III клас 

-  

 VI 

Гюлер 

Фахридин 

     

8.1.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   



ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

8.1.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

8.1.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

8.1.4 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

8.1.5 ВИК „Ден на 

будителите“ 

Литература 

- II клас 

05.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

8.1.6 ВИК „Професиите на 

хората около 

нас“ Технологии 

и 

предприемачест

во – II клас 

15.11.2018Г. Открит урок и 

семинар 

  

8.1.7 ВИК „Изречение. 

Обобщение“ 

БЕ- IV клас 

27.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

8.1.8 ВИК Празник на 

цифрите 

-I клас 

03.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

8.1.9 ВИК „Новогодишна 

картичка“ 

Технологии и 

предприемачест

во- I клас 

07.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

8.1.10 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

8.1.11 ВИК „Празник на 

буквите“-I клас 

19.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

8.1.12 ВИК „Умножение и 

деление на 

естествени 

числа“-

Самоподготовка

II  ЦОУД 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

8.1.13 ВИК „Употреба на 

съобщителни и 

въпросителни 

изречения“ –II  

клас 

08.05.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

8.1.14 ВИК Събиране и 

изваждане до 

100;Решаване на 

задачи- 

Самоподготовка

I  ЦОУД 

17.05.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

 VII 

Христинка 

     



Янкова 

8.2.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

8.2.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

8.2.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

8.2.4 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

8.2.5 ВИК „Ден на 

будителите“ 

Литература 

- II клас 

05.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

8.2.6 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

числата до 1000 

без 

преминаване“ 

Математика 

-III клас 

09.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

8.2.7 ВИК „Професиите на 

хората около 

нас“ Технологии 

и 

предприемачест

во – II клас 

15.11.2018Г. Открит урок и 

семинар 

  

8.2.8 ВИК „Изречение. 

Обобщение“ 

БЕ- IV клас 

27.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

8.2.9 ВИК Празник на 

цифрите 

-I клас 

03.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

8.2.10 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

8.2.11 ВИК „Празник на 

буквите“-I клас 

19.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

8.2.12 ВИК „ Подготовка за 

НВО по БЕЛ“- 

IV клас 

22.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

8.2.13 ВИК „Прилагателно 

име.Преговор“-

III клас 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

8.2.14 ВИК „Употреба на 

съобщителни и 

въпросителни 

изречения“- II 

клас 

08.05.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

 VIII      



Есин 

Мюсрефова 

9.1.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

9.1.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

9.1.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

9.1.4 ВИК „Натиск и 

налягане“ 

-VI клас 

30.10.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.1.5 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

9.1.6 ВИК „Летопис на 

Крумовата 

династия“ 

ИЦ- VI КЛАС 

14.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.1.7 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

обикновени 

дроби с равни 

знаменатели“ 

Математика-   

V клас 

20.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.1.8 ВИК „Skills-This is 

my desk“-

Английски език- 

II клас 

22.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.1.9 ВИК Описание на 

предметната 

обстановка  

„Кръчмата на 

Странджата“ 

Литература –VII 

клас 

22.11.2018 г. Открит урок и 

семинар 

  

9.1.10 ВИК „Звукови 

промени на 

думата“ 

БЕ- VII клас 

29.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.1.11 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

9.1.12 ВИК „Здравословно 

хранене“ 

ЧП-V клас 

23.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

9.1.13 ВИК Подготовка за 

НВО по БЕЛ-

VII клас 

23.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

9.1.14 ВИК Готвя се за НВО 24.04.2019Г. Открит урок и   



по 

Математика 

- VII клас 

семинар 

9.1.15 ВИК „Подготовка за 

НВО-Тестови 

задачи 

БЕЛ- ИУЧ  

- VII клас 

25.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

9.1.16 ВИК „Географи  

етнографи“ 

ГИ-V КЛАС 

02.05.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

9.1.17 ВИК „Аз съм здрав“ 

/I’m healthy/ 

Английски език-

2 клас 

15.05.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

9.1.18  „Създаване и 

използване на 

електронни 

ресурси с 

отворен код“ 

11-13.07.2019г. Обучение  

„ОРАК 

ИНЖИНЕРИНГ

“ 

  

 IX 

Нейлян Еюб 

     

9.2.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

9.2.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

9.2.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

9.2.4 ВИК „Натиск и 

налягане“ 

-VI клас 

30.10.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.5 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

9.2.6 ВИК „Летопис на 

Крумовата 

династия“ 

ИЦ- VI КЛАС 

14.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.7 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

обикновени 

дроби с равни 

знаменатели“ 

Математика-   

V клас 

20.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.8 ВИК Описание на 

предметната 

обстановка  

„Кръчмата на 

Странджата“ 

Литература –VII 

клас 

22.11.2018 г. Открит урок и 

семинар 

  



9.2.9 ВИК „Речниково и 

граматично 

значение на 

думата“ 

БЕ- V клас 

26.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.10 ВИК „Звукови 

промени на 

думата“ 

БЕ- VII клас 

29.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.11 ВИК Празник на 

цифрите 

-I клас 

03.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.12 ВИК „Новогодишна 

картичка“ 

Технологии и 

предприемачест

во- I клас 

07.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.13 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

9.2.14 ВИК „Празник на 

буквите“-I клас 

19.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.15 ВИК „Здравословно 

хранене“ 

ЧП-V клас 

23.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.16 ВИК Подготовка за 

НВО по БЕЛ-

VII клас 

23.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.17 ВИК „Еднородни 

части в простото 

изречение“ 

БЕ-VI клас 

24.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.18 ВИК Готвя се за НВО 

по 

Математика 

- VII клас 

24.04.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.19 ВИК „Подготовка за 

НВО-Тестови 

задачи 

БЕЛ- ИУЧ  

- VII клас 

25.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.20 ВИК „Географи  

етнографи“ 

ГИ-V КЛАС 

02.05.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

9.2.21  „Създаване и 

използване на 

електронни 

ресурси с 

отворен код“ 

11-13.07.2019г. Обучение  

„ОРАК 

ИНЖИНЕРИНГ

“ 

  

10. Христинка 

Янкова 

„Изграждане на 

умения за 

самостоятелно 

учене у 

учениците” 

24.11.2018г. Квалификацион

ен курс 

60 лева - 

11. Шенай Реджеб „Събиране и 

изваждане с 

повече 

27.11.2018г. Открит урок и -     лева 



преминавания в 

IV клас“ 

„Подготовка за 

НВО по 

математика“ 

Семинар  

в гр. Тутракан 

12. X 

Надя Димова 

„Обем на 

валчести тела. 

Обобщение” 

30.11.2018г. Открит урок в 

VI клас 

-  

12.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

12.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

12.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

12.4 ВИК „Натиск и 

налягане“ 

-VI клас 

30.10.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

12.5 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

12.6 ВИК „Летопис на 

Крумовата 

династия“ 

ИЦ- VI КЛАС 

14.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

12.7 ВИК Описание на 

предметната 

обстановка  

„Кръчмата на 

Странджата“ 

Литература –VII 

клас 

22.11.2018 г. Открит урок и 

семинар 

  

12.8 ВИК „Речниково и 

граматично 

значение на 

думата“ 

БЕ- V клас 

26.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

12.9 ВИК „Звукови 

промени на 

думата“ 

БЕ- VII клас 

29.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

12.10 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

12.11 ВИК „Празник на 

буквите“-I клас 

19.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

12.12 ВИК „Здравословно 

хранене“ 

23.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  



ЧП-V клас 

12.13  „Създаване и 

използване на 

електронни 

ресурси с 

отворен код“ 

11-13.07.2019г. Обучение  

„ОРАК 

ИНЖИНЕРИНГ

“ 

  

13. Шенай Реджеб 

Нудрет 

Кортелова 

„Преодоляване  

на формирани 

модели на 

агресивно 

поведение у 

учениците” 

01.12.2018г. Обучение на 

МОН и РУО 

 2 x 8 лева 

 XI 

Нудрет 

Кортелова 

     

13.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

13.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

13.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

13.4 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

13.5 ВИК „Ден на 

будителите“ 

Литература 

- II клас 

05.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

13.6 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

числата до 1000 

без 

преминаване“ 

Математика 

-III клас 

09.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

13.7 ВИК „Професиите на 

хората около 

нас“ Технологии 

и 

предприемачест

во – II клас 

15.11.2018Г. Открит урок и 

семинар 

  

13.8 ВИК „Изречение. 

Обобщение“ 

БЕ- IV клас 

27.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

13.9 ВИК „Новогодишна 

картичка“ 

Технологии и 

предприемачест

во- I клас 

07.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

13.10 ВИК „Отчитане на 27.02.2019г. Квалификация   



резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

13.11 ВИК „ Подготовка за 

НВО по БЕЛ“- 

IV клас 

22.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

13.12 ВИК „Прилагателно 

име.Преговор“-

III клас 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

13.13 ВИК „Умножение и 

деление на 

естествени 

числа“-

Самоподготовка

II  ЦОУД 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

13.14 ВИК „Употреба на 

съобщителни и 

въпросителни 

изречения“-II 

клас 

08.05.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

13.15 ВИК Събиране и 

изваждане до 

100;Решаване на 

задачи- 

Самоподготовка

I  ЦОУД 

17.05.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

14. Росица Никова 

Златан Вълчев 

 

Синдикално 

обучение 

07.12.18г. Обучение -  

 XII 

Златан Вълчев 

 

     

14.1 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

обикновени 

дроби с равни 

знаменатели“ 

Математика-   

V клас 

20.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

14.2 ВИК „Skills-This is 

my desk“-

Английски език- 

II клас 

22.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

14.3 ВИК Описание на 

предметната 

обстановка  

„Кръчмата на 

Странджата“ 

Литература –VII 

клас 

22.11.2018 г. Открит урок и 

семинар 

  

14.4 ВИК „Речниково и 

граматично 

значение на 

думата“ 

БЕ- V клас 

26.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  



14.5 ВИК „Изречение. 

Обобщение“ 

БЕ- IV клас 

27.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

14.6 ВИК „Звукови 

промени на 

думата“ 

БЕ- VII клас 

29.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

14.7 ВИК Празник на 

цифрите 

-I клас 

03.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

14.8 ВИК „Новогодишна 

картичка“ 

Технологии и 

предприемачест

во- I клас 

07.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

14.9 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

 ВИК „Празник на 

буквите“-I клас 

19.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

14.10 ВИК Подготовка за 

НВО по БЕЛ-

VII клас 

23.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

14.11 ВИК „Здравословно 

хранене“ 

ЧП-V клас 

23.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

14.12 ВИК „Еднородни 

части в простото 

изречение“ 

БЕ-VI клас 

24.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

14.13 ВИК Готвя се за НВО 

по 

Математика 

- VII клас 

24.04.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

14.14 ВИК „Подготовка за 

НВО-Тестови 

задачи 

БЕЛ- ИУЧ  

- VII клас 

25.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

14.15 ВИК „ Подготовка за 

НВО по БЕЛ“- 

IV клас 

22.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

14.16 ВИК „Географи  

етнографи“ 

ГИ-V КЛАС 

02.05.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

14.17 ВИК „Прилагателно 

име.Преговор“-

III клас 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

14.18 ВИК „Умножение и 

деление на 

естествени 

числа“-

Самоподготовка

II  ЦОУД 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

14.19 ВИК „Употреба на 

съобщителни и 

въпросителни 

изречения“-II 

клас 

08.05.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  



14.20 ВИК „Аз съм здрав“ 

/I’m healthy/ 

Английски език-

2 клас 

15.05.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

14.21 ВИК Събиране и 

изваждане до 

100;Решаване на 

задачи- 

Самоподготовка

I  ЦОУД 

17.05.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

15. XIII 

Валентина 

Тодорова 

Синдикално 

обучение 

07.12.18г. Работна среща с 

членове на СБУ 

- - 

15.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

15.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

15.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

15.4 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

15.5 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

числата до 1000 

без 

преминаване“ 

Математика 

-III клас 

09.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

15.6 ВИК „Професиите на 

хората около 

нас“ Технологии 

и 

предприемачест

во – II клас 

15.11.2018Г. Открит урок и 

семинар 

  

15.7 ВИК „Skills-This is 

my desk“-

Английски език- 

II клас 

22.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

15.8 ВИК „Изречение. 

Обобщение“ 

БЕ- IV клас 

27.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

15.9 ВИК Празник на 

цифрите 

-I клас 

03.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

15.10 ВИК „Новогодишна 

картичка“ 

Технологии и 

предприемачест

во- I клас 

07.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  



15.11 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

15.12 ВИК „Празник на 

буквите“-I клас 

19.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

15.13 ВИК „ Подготовка за 

НВО по БЕЛ“- 

IV клас 

22.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

15.14 ВИК „Прилагателно 

име.Преговор“-

III клас 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

15.15 ВИК „Умножение и 

деление на 

естествени 

числа“-

Самоподготовка

II  ЦОУД 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

15.16 ВИК Събиране и 

изваждане до 

100;Решаване на 

задачи- 

Самоподготовка

I  ЦОУД 

17.05.2019Г. Открит урок и 

семинар 

  

16. Ангелинка 

Русева 
Дейностите в 

обучението по 

география и 

икономика. 

08.12.2018г. Обучение на 
ДЕПОК 

гр.Велико 

Търново 

60 лева - 

17. Златан Вълчев 
Росица Никова 
 

Национална 

директорска 

среща 

30.01.-01.02.19г. Директорска 

среща 
-  

18. Росица Никова по Наредбата за 

приобщаващото 

обучение 

08.02.19г. Обучение 48 лева  

19. Есин Мюсрефова „Учене чрез 

изкуство” 

30.03.19г. Квалификацион

ен семинар 

 

35 лева  

20. Есин Мюсрефова „Професии на 

бъдещето” 

Първи областен 

конкурс 

за учители по 

АЕ 

17.04.2019г. Семинарно 

занятие 

-  

21. Росица Никова 

Златан Вълчев  

 

Седма 

Национална 

конференция 

Интерактивни 

методи 

17-18.04.2019г. Национална 

конференция 

-  



22. XIV 

Рекшан Кямил 

„Съвременни 

методи за работа 

с родители” 

23.04.2019г. Открит урок 

 

-  

22.1 ВИК  „Запознаване с 

Правилника за 

вътрешния 

ред.Избор на 

обществен 

съвет“ 

 

17.09.2018г. 

 

Квалификация   

22.2 ВИК „Повишаване на 

дигиталните 

компетентности 

на учителите“ 

11.10.2018 г. тренинг   

22.3 ВИК „Поверих ви 

детето си“ 

29.10.2018 г. Квалификация   

22.4 ВИК „Задържане и 

връщане на 

учениците в 

класните стаи“ 

1-2.11.2018 Изнесен 

семинар в град 

Елена 

55  

22.5 ВИК „Ден на 

будителите“ 

Литература 

- II клас 

05.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

22.6 ВИК „Събиране и 

изваждане на 

числата до 1000 

без 

преминаване“ 

Математика 

-III клас 

09.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

22.7 ВИК „Изречение. 

Обобщение“ 

БЕ- IV клас 

27.11.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

22.8 ВИК Празник на 

цифрите 

-I клас 

03.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

22.9 ВИК „Новогодишна 

картичка“ 

Технологии и 

предприемачест

во- I клас 

07.12.2018г. Открит урок и 

семинар 

  

22.10 ВИК „Отчитане на 

резултатите от 

Първи учебен 

срок“ 

27.02.2019г. Квалификация   

22.11 ВИК „Празник на 

буквите“-I клас 

19.04.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  

22.12 ВИК „ Подготовка за 

НВО по БЕЛ“- 

IV клас 

22.04.2019г. Открит урок и 

семинар 

  

22.13 ВИК „Прилагателно 

име.Преговор“-

III клас 

07.05.2019 г Открит урок и 

семинар 

  

22.14 ВИК „Употреба на 

съобщителни и 

въпросителни 

изречения“-II 

08.05.2019 г. Открит урок и 

семинар 

  



клас 

23. Надя Димова  Портфолио- 

съвременна 

образователна 

технология 

11.05.2019г. Обучение 65 лева  

 

 

6.Мониторинг и контрол на училищно ниво 

Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и 

дейности ще се извършва въз основа на следните критерии: 

✓ Критерии и индикатори за качествена оценка: 

• степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията; 

• приложимост на наученото; 

• влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците; 

• влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на 

училището; 

• реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението; 

• промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението. 

✓ Критерии и индикатори за количествена оценка: 

• брой участия в обучения; 

• видове квалификационни дейности – извънучилищни (регионални, 

национални и международни), институционални, по национални и 

европейски програми, самообразование. 

Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се 

организират и контролират от екип в състав: директор, главни учители, счетоводител. 

В частта извънинституционална квалификация дейността се контролира от 

директора, а в частта вътрешноинституционална квалификация – от главните учители 

съгласно областите им на действие. Финансирането на дейността се контролира от 

счетоводителя. 

Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация 

(удостоверения, сертификати и др.) се представят своевременно в училището и 

съставляват част от портфолиото на всеки от педагогическите специалисти. 

 

7.Портфолио на реализирана вътрешноинституционална квалификация 

Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма включва: 

✓ Пакет на проведената вътрешна квалификационна форма:  

• покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за участие в 

организираната квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, 

ръководител и часове на провеждане; 

• присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки 

участник в квалификацията, независимо от ролята му в конкретната форма; 

списъкът съдържа и задължителна информация за тема, дата, място и часове 

на провеждане на формата; 

• ксерокопие на работните материали от квалификацията на хартиен носител, а 

при желание и на електронен носител; 



• финансова справка в свободен формат при изразходени средства за 

проведената форма – за размножаване на обучителните материали на хартиен 

носител и/или CD, флумастери, флипчарт и други административни разходи; 

• брой участници. 

✓ Карта за отчитане на вътрешноинстуционална квалификация за учебната 

2019/2020 г., в която се описва / отговорник: Христина Янкова и Гюлвер Етем/:  

• тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение; 

• организационна форма на предлаганата квалификация; 

• дата на провеждане; 

• място на провеждане; 

• време на провеждане в астрономически часове и минути; 

• работни материали; 

• място, където се съхранява пакета документация от проведената 

квалификация; 

• ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма. 

Документацията се съхранява в папка и/или класьор за вътрешната 

квалификация за всяка отделна учебна година. 

8.Финансово осигуряване  

8.1. За сметка на целевите средства по утвърдения бюджет на училището за 20 ........ 

г. – ........ лв. 

8.2. За сметка на НП „Квалификация“ – 20........ г;  

8.3. Самофинансиране на индивидуална квалификация.  

Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка с променящите се условия, 

непредвидени обстоятелства и задачи. 

 

 

9. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. ОБХВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ В ТЯХ. 

9.1. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА: 

(ФОРМИ – самообразование, самоусъвършенстване, семинари, сбирки, практикуми /открити 
уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване на казуси /, работни срещи/) 

Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини, на 
учебните планове,  ЗП,ИУЧ и часове за разширена подготовка, техните особености и 
изисквания.                                                 Отговорник:  Директор , Зам.директор УД 

                                                Срок: юни-септември            2019 

Проучване на желанията на учителите за участие в квалиф. форми по План на РУО и МОН 

Отговорник: Директор, Зам.директор 



                                                    Срок: септември 2019 г 

Разработване на План за квалификационна дейност. 

Отговорник: Директор, , зам.директор и МО 

Срок:м.ІX.2019 г. 

Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади колеги. 

                                                         Отговорник: Директор,  зам.директор ,Старши учители  

Срок: при необходимост 

Обсъждане на изискванията за провеждане на външното оценяване в ІV и VІІ клас. 

Отговорник: Директор,  зам.директор  

Срок: м.ІІ.2020 г. 

Разработване и приемане на планове за дейността на методическите обединения. 

Отговорник: председателите на МО 

Срок:04.10.2019 г. 

Заседание на МО за изготвяне на единни критерии за оценяване знанията и уменията на 
учениците. 

Отговорник: председателите на МО 

Срок: 17.09.2019 г. 

Открити уроци и презентации по учебни предмети. 

Отговорник:Директор , зам.директор  

                                                                             Срок: м.ХІ-ХІІ.2019 г.;ІV.2020 г. 

Прилагане на мултимедийни продукти в практиката на учителите и използване ИТ в 
обучението. 

Отговорник: учителите 

Срок: ІХ.19-VІ.2020 

Организиране на „ Дни на отворени врати” за наблюдение на уроци. 

Отговорник: зам.директор  

Срок: м.ноември.2019 г.                                                                                                             



м.март-април 2020 г 

Провеждане на сбирки на МО – не по-рядко от веднъж месечно. 

Отговорник:  председателите на МО 

Обучение от външен обучител „Преминаване към електронен дневник“ 

Отговорник:Директор и зам.-директор 

Срок: м.ІХ.2019 г.  

Открит съвместен урок на Пед.колегия  и родителската общност на тема: „В началото бе 
жената и словото“  

                                                                                               Отговорник:Р.Никова 

                                                                                                     Срок: Х-2019г.   

Семинари на тема: 

• „Критерии за оценка знанията на учениците според ДОИ”; 

• „ Потребностите на ученика в училищното ежедневие” 

• „ Работа с родителски активи по местоживеене” 

• „Дигитални  умения и нововъведения в педагогическата практика“  

•  „ Превенция срещу тормоза и агресията  в училище” 

Отговорник:   Директор, , зам.директор,МО 

Срок: през годината 

 Обогатяване на библиотечния фонд с подходяща научна, методическа и художествена 
литература. Изграждане и поддържане на кът „Книги на месеца“ 

Отговорник: Р.Кямил 

Срок:при необходимост 

Изготвяне на анализи на резултатите от входно ниво, за края на първия и втория учебни 

срокове. Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за решаването 
им. 

Отговорник, Зам.директор:   

Срок:октомври 2019, февруари, юни, 2020 г. 

Участие в конкурси,състезания и олимпиади. 

Отговорник: , зам.директор,учители по предмети  

Срок: по график 



Изграждане на структури за повишаване на ефективността в часовете по физическа култура и спорт. 

Отговорник:Русева и Петрова 

Срок: ІХ.2019 г. 

Организиране на спортни състезания по случай празниците на училището и подготовка на 
учениците за участие в общински и областни състезания. 

Отговорник: Русева, Петрова и учители 

Срок: по график 

Провеждане на родителски лектории на тема:”Връзката между училището и семейството. 
Работа с детето в семейството.Постигане на синхрон между семейното и училищното 
възпитание”                                                                 Отговорник:  Класните ръководители 

Срок: Х.2019 

Изготвяне на каталог на наличната в училищната библиотека научна,  методическа и учебно-
помощна литература и своевременното му актуализиране. 

Отговорник: Р.Кямил 

Срок: Х, 2019 г. 

Организиране и провеждане  на изнесени семинари за пед.колегия 

Отговорник:   Директор, , Зам.директор,МО 

Срок: м. ІХ.2019 и VІ.2020 

 

 
9.2. ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА: 

Обмяна на опит и споделен опит с учители от основни училища в областта и страната по 

проект на център ”Амалипе”.  /ОУ,Добротица-ОУ,с. Нова Черна/ 

                                                                      Отговорник: Директор, , Зам.директор  

Срок: през годината 

Участие в учителски форуми и конференции, изготвяне на доклади. 

Отговорник: Директор, , Зам.директор , старши учители 

Срок: постоянен 

Участие в проектни предложения по Европейските структурни фондове, Европейски 



образователни програми и др. и реализирането им. 

                                                                   Отговорник: Директор,, Зам.директор  учители                                                       

                                                                      Срок: при предложение от донорски програми 

Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми и участието им 
в такива. Попълване на анкета  и заявено желание за участие.        

                                                                                 Отговорник: Директор, , зам.директор                                                          

Срок: м.ІХ2019 

Осигуряване на необходимите условия за повишаване на квалификацията на учителите в 
извънучилищни форми, организирани на регионално и национално ниво 

Отговорник: Директор 
                                                                                          Срок: през  годината 

Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС. 

Отговорник: Директор 
Срок: по график 

Осигуряване на информационни бюлетини за участие на учителите в извънучилищни 

квалификационни форми                    Отговорник: Директор, зам.директор,  
                                                                                                                    Срок: по график 

Осъществяване на контакти със звена за след дипломна квалификация на педагогическите 
кадри към ВУЗ и с Департаменти за усъвършенстване на учители – гр. София. 

Отговорник: Директор,  зам.директор 
Срок: по график 

Консултиране и подпомагане на училищни екипи при кандидатстване с проекти и тяхното 

осъществяване.                                                             Отговорник: Директор,  зам.-директор 

                                                                                                     Срок: постоянен 

Организиране на курс по компютърна грамотност за напреднали учители, запознаване с 
мултимедийни продукти и нов образователен софтуер. 

Отговорник: Директор, зам.директор,лице поддържащо компютърната база в 
училище 

                                                                                                   Срок: м.февруари 2020 

Методическо консултиране на учителите:по индивидуални потребности (във връзка с 
урочната и извънурочна дейност, подготовка за изпити за ПКС, участия в конференции, 
подготовка на доклади, 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. 

Отговорник: Директор,  зам.директор  

Срок: постоянен 

  9.3УЧАСТИЯ НА ПЕДОГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ ВЪВ ФОРМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 
ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА   РУО – СИЛИСТРА 

 Приложен е списък на учителите и дейностити към плана. 

10. ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

  1.2 % от фонд РЗ  

10. ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПЛАНА:/ Директор, заместник- директор, експерти от РУО – Силистра/ 

• Превантивни; 

• Тематични; 

• Текущи.Осъществяване на постоянни контакти с председателите на МО и училищните 
комисии. Срок: през уч.година 

Осъществяване на ежедневни контакти с всички учители и текущи проверки.Срок: през 
уч.година 

Контрол на: 

• учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

• учебната, педагогическата и организационната работа на учителите; 

• косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности 

Срок: през уч.година 

Провеждане на планираните тематични проверки. 

Срок: през уч.година  

Участие на директора и заместник-директора в сбирки на МО и в заседания на училищните 
комисии. Изказване на мнения и препоръки. 

Срок: през уч.година 

Провеждане на заседания на ПС на актуални за учителите теми. 

Срок: през уч.година 

Участие на директора и заместник-директора в разработването на плановете на МО и на 



училищните комисии. 

Срок: 04.10.2019 г. 

Осигуряване на оптимални условия за работа и кариерно развитие на учителите. 

Срок: през уч.година 

Проверка и заверяване на плановете за дейността на методическите обединения и 
училищните комисии. 

Срок: октомври, 2019 г. 

Периодична проверка на извършените дейности на МО и комисиите във връзка с изготвените 
планове. Изискване на протоколи.                    Срок: през уч.година 

Съдействие при осъществяването на контакти между учителите и образователните 
институции. 

Срок: през уч.година 
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