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ПЛАН  

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

УЧЕБНА 2021 – 2022 ГОДИНА 



  

  

I СТРАТЕГИЯ 

І. Стратегия на учебната институция 

Главна стратегическа цел: 

Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес насочен към 

поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на 

различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия 

живот. 

Утвърждаване на ЕКК като център на вътрешноинституционална квалификационна дейност. 

Издигане нивото на грамотността на учениците. 

Повищаване комуникативните способности на учениците чрез повишаване на грамотнoстта. 

Подобряване работата с ученици в съответствие с програмата за подкрепа за личностно развитие 

на ученика. 

II ЦЕЛИ 

Повишаване професионалната компетентност на педагогическия персонал, усъвършенстване 
професионалните умения, промяна и развитие на професионалните ценности, придобиване на 

нови знания и професионални умения. 

  

Дейността за професионално усъвършенстване на педагогическите кадри да бъде съобразена с 

конкретните екипни и индивидуални потребности на учителите и да бъде насочена към: 

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

за развитие, самоусъвършенстване на учителите и работата им  в екип. 

2.Усъвършенстване  на професионалните умения и придобиване на нови знания и умения в 

съответствие с развитието на педагогическите науки. 

3.Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на 

общественото развитие – осъвременяване, задълбочаване и развитие на придобития опит на по-

високо равнище. 

4. Създаване на условия за системна квалификация на педагогическите специалисти с цел 

постигане на по-висока ефективност на учебно-възпитателна дейност, изразяваща се в 

овладяване на трайни знания, умения и навици от учениците, успешната им социализация. 

5. Повишаване интереса и развитието на творческите способности на ученици чрез включването 
им в разнообразни дейности и подпомагане тяхното интелектуално, духовно и нравствено 

израстване. 



 

 

III ЗАДАЧИ 

1. 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/. 

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

и обучение, чрез обмяна на педагогически опит за преодоляване на неграмотността и 
повишаване качеството за знания и умения. 

3. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по 

учебните предмети, както и за преодоляване на тормоза, насилието и агресията в училище. 
4. Усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване и 

стимулиране  професионалните изяви на учителите, насърчаване на екипната работа. 

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

6. Работа по привличане на родителите към цялостната дейност на училището. 

7. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за 

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

Обединяване усилията на педагогически състав за повишаване на педагогическата и 

методическата подготовка в съответствие с новия закон за предучилищно и училищно 

образование. 

Подготвяне на всички педагогически специалисти за процедурата на атестиране. 

Създаване на условия за творческа и делова атмосфера за откритост при постигане на успехи, 

възникнали трудности и проблеми. 

Усъвършенстване организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните 

изяви на учителите. 

IV ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Повишаване на педагогическите уменията за работа на учителите. 
2. Увеличаване броя и мотивацията за работа на учителите, включени в различни проекти. 

3. Подобряване работата в екип. 

4. Повишаване  мотивацията на учителите за качествена подготовка на учениците, явяващи се на 
НВО. 

5. Намаляване на насилието и агресията в училище вследствие повишаване подготовката  на 

преподавателите по темата. 

6. Мобилизация на родителската активност за оптимизиране на учебния процес.  

7. Обмяна на добри практики в ЕКК 

По-високо равнище на квалификацията на учителите. 

Повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците 

от училището. 



Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и 
мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в 

образователния процес. 

Делова и толерантна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми. 

 V ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

№ Тема 
Форма на 

обучение 
Целева 

група 

Брой 

участници 

Брой 
академичн

и часове 
Срок / период на 

провеждане 
Място на 

провеждане 

Вътрешноучи 

лищен обучи 

тел 

Отговорник за 

провеждане на 

обучението 

1. 

ИКТ – работа с 
електронен 

дневник 
„Основни пропуски 
и преодоляването 
им при работа с 

ел.дневник“ 

тренинг учители 15 3 

 Септември 
2021г. 

ОУ“Отец 
Паисий “ 

Кортелова, 
Червенкова 

Директор 
ЗДУД 

2. 

Изнасяне на 
открити уроци от 

всички 
педагогически 

специалисти 

открит урок учители 13 - По график 
ОУ“Отец 
Паисий “ 

Учители1-7 
клас 

Директор 
ЗДУД 

3. 
Тъчскрийн 

монитор 
семинар учители 13 2 По график 

ОУ“Отец 
Паисий “ 

Учители  
Директор 

ЗДУД 
 

4. 

Споделяне на 
добри практики по 
НП „Иновации в 

действие“ 

Дискусии и 
открити 
практики 

 

учители  
ученици 

13 4 По график 

Разменни 
начала  

ОУ“Отец 
Паисий “ 

ОУ“Свети 
Климент 

Охридски“, 

гр.Попово 

Учители   
Директор 

ЗДУД 
  

5. 

Организиране на 
дни на отворените 
врати. Подготвен 
ли съм за НВО по 

БЕЛ и 

Математика? 

открита 
педагоги 

ческа 
практика 

учители 3 5 
Април – Юни 

2022г. 
ОУ“Отец 
Паисий “ 

Кортелова 
Стефанова 
Червенкова  

Директор 
 ЗДУД 

6. 

ДОС  
Гражданско, 

Здравно, 
Екологично, 

Интеркултурно 
образование. 

Изготвяне годишно 
планиране на 

класния 
ръководител  

семинар учители 15 6 Юли  
Изнесен 

 
Учители 

Директор 
 ЗДУД 



  

VI ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ за 2021 – 2022 година(това са всички обучения с 

външен обучител, в които педагогическите специалисти от образователната институция са 

включени в зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на 

делегирания бюджет на учебната институция). 

  Извънучилищна квалификация: ще се проведе по графици и теми предложени от МОН, РУО  и 

други организации работещи по проекти за квалификация за професионалното развитие на 

педагогическите специалисти. 

  

*ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и национални 

програми, от МОН, РУО и общината, не следва да се вписват в Плана за КД на 

образователната институция 

2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от 

заинтересованото лице и не би следвало да се планира институционално. 

  

   

VII ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В УЧИЛИЩНИЯ БЮДЖЕТ – 

Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – (процент от годишните средства 

за работна заплата на педагогическия персонал  /чл. 33 ал.1 и ал.3 от новия КТД № ДО01-134, 
подписан на 08.06.2020 г./, равняващ се минимум на 1,2 % от ФРЗ на педагогическия персонал и 

конкретна сума в лева). 

 

VIII  КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

Директорът възлага контрол за изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва: 

–  В частта извънучилищна квалификация  – Златан Вълчев-директор, Тодорка Бошнакова -

счетоводител , учители 

–  В частта вътреучилищна квалификация  – Есин Мюсрефова – ЗДУД, учители 

–  В частта финансиране на квалификацията  –  Златан Вълчев -директор , Тодорка Бошнакова –

счетоводител 
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