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І. ЦЕЛИ  

 

    Основна  цел:  Изграждане на квалификационна система, която да мотивира учителите да се развиват и 

експериментират с нови, съвременни и иновативни методи за преподаване и оценяване, съобразени с 

възрастовите и индивидуалните особености на учениците.  

 

1.  Обединяване  на усилията на педагогическия колектив за повишаване на научната, педагогическата и 

методическата подготовка и самоусъвършенстването на собствената педагогическа практика на учителите с 

цел: 

 

1.1. Повишаване на качеството обучението, чрез въвеждане на иновативни методи на преподаване.  

1.2. Постигане на положителни промени в личността на учениците в контекста на учене през целия 

живот и кариерно развитие. 

 

2. Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието и 

оптимизация на образователния процес в училище чрез използване на съвременни техники и технологии в 

образователния процес. 
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3.Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за 

самоусъвършенстване на педагогическите специалисти чрез включване в различни форми на 

квалификационна дейност.  

4.Използване на иновативни техники за презентиране. 

       5.Прилагане на по-атрактивни и иновативни методи в обучението, като се създават условия за: 

     провокиране на креативното мислене на учениците; 

- формиране на умения за самостоятелно и конструктивно учене. 

6.Подготвяне на всички педагогически специалисти за процедурата на ежегодното атестиране. 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. 

1.Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация. 

1.1. Засилване работата по утвърждаването на екипи, като действена форма за самоусъвършенстване 

на педагогическите специалисти и създаване на система за съхраняване на документацията на 

методическите обединения. 

1.2. Приложение на изискванията според новия Закон за предучилищното и училищното възпитание в 

проверката и оценката на ученическите знания.  
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1.3. Въвеждане на интерактивни форми на работа по всички предмети с приоритет часовете по езиково 

обучение. 

1.4. Създаване на условия за стриктно спазване на ЗПУО и функциониране на училището в съответствие 

с нормативните изисквания чрез: обучение и самообучение като възможност за планиране на личностното 

и професионалното израстване на педагогическите специалисти. 

2. Усъвършенстване чрез извънучилищна квалификационна дейност със система от квалификационни 

кредити и  удостоверено с документ. 

2.1. Педагогическите специалисти повишават квалификацията си не по-малко от 48 академични часа 

за всеки период на атестиране. Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на 

педагогическия специалист след участие в курс по изработване на такова.   

2.2. Повишаване на професионално-квалификационната степен и придобиване на следдипломна 

квалификация. 

3. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 

3. 1. квалификационна дейност за актуализация на научната и на методическата компетентност;  

3. 2. педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО – актуализиране на 

педагогическите технологии ; 

3. 3. активно приложение на ИКТ в урочната дейност; 

3. 4. обмяна на добри практики в екипите; 
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3.5. изграждане съвременни системи за комуникация и обмен на информация с използването на 

облачните технологии; 

3.6. преминаване към управление на процесите на проектно-екипен принцип и разработване на 

процедури за проектна организация и изпълнение с екипи за всяко направление, включване на целия 

педагогически колектив съгласно професионалните стандарти за качество. 

  Повишаване на професионалните компетентности за: 

1.1. усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване, представяне на учебното  

съдържание по интересен и иновативен начин; 

1.2. развитие на умение за споделяне на добри практики в мрежата на иновативните училища; 

1.3. използване на платформа „Школо“, като начин на комуникация с работни групи и родители. 

1.4. активно използване на ИКТ като начин за подобряване на компетенциите за учене и за развиване 

на уменията при решаване на проблеми; 

1.5. повишаване квалификацията на учителите за работа с изявени ученици. 

 

2.  Обосновани и целенасочени методи на преподаване. Чрез иновациите в преподаването училището 

да създава учебна и училищна култура, в която учениците да се чувстват сигурни и подкрепяни от своите 

учители и съученици, за да се справят по-успешно с предизвикателствата пред себе си. 
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3.Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи 

и неуспехи, трудности и проблеми. 

 

4.Организиране на квалификационни дейности според личните  предпочитания на педагогическите 

специалисти на принципа на доброволност, осъзната потребност и обективна оценка за тяхната полезност 

в рамките на действащата нормативна уредба. 

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

предмети и за успешното представяне на НВО. 

6.Популяризиране добрите практики на педагогическите специалисти от 20. ИОУ на вътрешноучилищна 

система за квалификация. 

7.Засилване работата по утвърждаване на екипите и предметните комисии като действена форма за 

усъвършенстване на учителите. 

 

 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Всички дейности, заложени в квалификационния план, следва да бъдат организирани  и провеждани 

така, че да гарантират безопасността на педагогическите специалисти. 
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Въвеждаща квалификация Продължаваща квалификация 

Тема 

Форма 

/семинар, 

обучение, 

тренинг, др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой/ 
Тема 

Форма 

/семинар, 

обучение, 

тренинг, др./ 

Време на 

провеждане 

Целева 

група 

/брой/ 

Брой 

академични 

часове 

Обсъждане на 

новостите в учебните 

програми 

работна 

среща 

месец 

септември 

Нач. курс 

ср. курс 

Взаимодействието: 

семейство- 

училище 

семинар-

обучение 

от месец 

ноември до 

месец юни 

    40 

учители 

   16 часа 

Обсъждане 

организацията на 

ЦДО за 1, 2,3 и 4 

клас. 

работна 

среща 

месец  

септември 

   Начален 

   курс 

Работа с различни 

електронни плат- 

форми 

         

курс 

 

месец 

октомври 

     30 

учители 

 

     2 часа 

Интерактивност и 

иновация - 

използването на ел. 

учебници 

 дискусия месец 

септември 

       20 

учители 

Актуални теми    

според 

потребностите 

семинари 

курсове 

текущи      15 

учители 

     8 часа 

Електронна среда за 

обучение  чрез 

Microsoft Teams 

обучение текущо 

през 

учебната 

година 

 

Начален 

курс 

Среден курс 

Обучение на 

учители- 

наставници 

курс .октомври. Ст.учители 

и гл. уч-ли 

    2 часа 
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Оказване на 

методическа помощ 

на младите учители 

въвеждаща 

квалиф. 

форма 

текущо 

през 

учебната 

година 

     

 Старши 

учителите 

внедряване на ИКТ 

ресурси 

 

курс 

обучения за 

управле 

ние 

на училище- 

то 

м. ноември 

целогодишно 

  40 уч-ли 

 

  Директор 

зам.дирек-

тор 

     2 часа 

  Деца със СОП: 

интеграция на деца 

със СОП и работа с 

тях в тиймс  

Работна 

среща 

 

работна 

среща 

месец 

септември 

Начален         

курс 

     ПКС придобиване 

на  ПКС 

  целого- 

  дишно 

  Учители      2 часа 

 „Утвърждаване на     

позитивна 

дисциплина“ 

работна 

среща 

 

месец  

септември 

 

 

  Всички 

учители 

 

     СДК        курс   целого- 

   дишно 

  Учители     2 часа 

Наставничество на 

стажант-  учители 

хоспитиране месец  

октомври 

Учители 

наставници 

    Планиране и 

провеждане на  

учебната дейност 

        курс текущи   Директор 

зам.дирек-

тор 

  цялата 

  учебна             

година 
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Наставничество на 

стажант-  учители 

държавни 

учебни 

практики 

 

месец 

февруари, 

март, 

април, 

май 

Стажант-

учители 

  учители 

наставници 

Ефективно 

използване на 

информационни и 

мрежови 

технологии 

курс  текущи учители по 

ЧЕ 

    16 часа  

Открити  уроци седмица  на 

  добрите          

практики 

месец 

февруари- 

март 

Начален 

курс, Среден 

курс 

     

Обсъждане на 

изискванията за НВО 

работна 

среща 

месец 

април 

Учителите 

на IV и VII 

клас 

     

Критерии за 

оценяване в 4  и  5  

клас 

Обмяна на 

опит 

Месец 

април 

  Учители 

на 4 и 5 

  клас 

     

Работа с продуктите 

на HUAWEI 

Обмяна на 

опит 

текущо учители      

Определени 

тематични единици 

през цялата година 

Дискусии, 

посещение 

на 

институции и 

канене на 

текущо Всички 

класове 
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лектор-

специалист 

 

 

 

 

 

 
Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 13 /  

 

 

                                                                                                                                                   

 

   Приложение № 1 

 

Утвърдени правила 

 

за организиране и провеждане на вътрешноинституционална и извънучилищна квалификация, и за 

отчитане на участието на   педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на 

квалификацията.  
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       Условията и реда за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, 

финансови и др.) се договарят между педагогическите специалисти и директора на училището по реда 

на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие със ЗПУО и наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 

1.Директорът /главен учител, председател на МО, старши учител/ уведомява педагогическите 

специалисти за организирана квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и час.  

 

2. Изготвя се списък с трите имена и длъжност  на всеки участник в квалификацията. 

 

3. В края на учебната година се изготвя списък с проведените обучения, работни срещи, дискусии и 

темите на вътрешноучилищната квалификация. Отбелязват се обучителите и академичните часове . 

 

 

 4. Пакетът от пълна документация на всяка проведена вътрешноквалификационна форма се 

съхранява в  папка    или класьор за вътрешната квалификация в институцията за всяка отделна учебна 

година.  

 

5. Осигурява се организация на наставничество в институцията, при наличие на новоназначени млади 

учители без педагогически стаж, съгласно разпоредбите на чл.6 т.1, чл.4 , чл.7, ал. 1, т. 5,  чл. 45  ал.2 

от Наредба 15 от 22.07.2019 г.  
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6. Изготвя се заповед за наставничество от директора в двумесечен срок от встъпване в длъжност на 

младия/новоназначения служител; План –график от наставника; Доклад от наставника в края на 

периода под формата на карта съгласно т.3.  

 

7. Финансирането на вътрешноквалификационната дейност да се осъществява по предложение на 

Комисията по квалификационната дейност и съгласувано с директора на училището. 

 

8. Предложените правила за реда на участие в квалификационната дейност се утвърждават от 

директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по 

писмено предложение на всеки член от колектива. 

 

 9. Правилата се приемат с решение от заседание на Педагогически съвет. 

 

Приложение II: 

 

План за Вътрешноучилищна квалификация за учебната 2020-2021 година, след проведено изследване 

сред педагогическата колегия за периода 06-10.09.2020 г. 

 

№ Име и 
фамилия 

Тема Тематично 
направление 

Тип квалификация Дата за провеждане на 
квалификацията 

1 Славчо Спортът, като начин на Мениджмънт на класа и По учебни програми Април 2021 г. 
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Хардалиев живот-училище, 
семейство.  Правилно 
хранене и здравословен 
начин на живот. 

изграждане на 
позитивна учебна 
среда; Ефективно 
взаимодействие с 
родители. 

за съответния 
учебен предмет или 
програмни системи. 

2 Янка 
Каунджиева 

Как да си направим 
упражнения в learning apps 
или други подобни. 

Мениджмънт на класа и 
изграждане на 
позитивна учебна 
среда; Ефективно 
взаимодействие с 
родители. 

За познаване и 
прилагане на 
иновативни подходи 
в образователния 
процес. 

Октомври 2020 г. 

3 Христиан 
Кунчев 

1.Изобразителното 
изкуство в учебния процес 
/бих желал да се води от 
художник-учител/като 
мен/ на професионална 
изобразително 
художествена тематика/; 
2.Осъществяване на 
семинари,беседи,форуми 
по проблемите на 
изобразителното 
изкуство в 
преподаването,както в 
София,така и в чужбина; 
3.Иновативни подходи по 
преподаването на 
Изобразително 
Изкуство/от художник-
учител/като мен/ на 
професионална 
изобразително 

Иновативни форми и 
методи на 
преподаване;, 
Дигитална и медийна 
грамотност, безопасен 
интернет;, Методически 
обучения за учебен 
предмет;, Създаване на 
електронно учебно 
съдържание;, 
Тематични направления 
свързани с 
изобразителното 
изкуство и с 
професионалната ми 
квалификация на 
художник и учител. 

За познаване и 
прилагане на 
иновативни подходи 
в образователния 
процес. 

2 февр. 2021 г. 
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художествена тематика/; 
4.Изкуството в 
дигиталната среда- 
Графичен дизайн, 
Калиграфия; 
5.Култура/визирам 
изобразителното 
изкуство/ и образование; 
6.Професионални 
квалификации свързани в 
сферата на 
изобразителното 
изкуство. 

4 Д-р Петър 
Зарев 

Позитивна дисциплина:  
Мениджмънт на класа и 
изграждане на позитивна 
учебна среда. 

Иновативни форми и 
методи на 
преподаване; 
Дигитална и медийна 
грамотност, безопасен 
интернет; Създаване на 
електронно учебно 
съдържание. 

За познаване и 
прилагане на 
иновативни подходи 
в образователния 
процес. 

Октомври 2020 г. 

5 Тоня Владева-
Дирекова 

Изграждане на позитивна 
учебна среда. 

Мениджмънт на класа и 
изграждане на 
позитивна учебна 
среда; Ефективно 
взаимодействие с 
родители. 

За придобиване на 
нова или 
допълнителна 
професионална 
квалификация или 
специализация. 

Ноември 2020 г. 

6 Ирина Вандова 1. Мениджмънт на 

класната стая. 

2. Образование и 

възпитание на 

Мениджмънт на класа и 
изграждане на 
позитивна учебна 
среда; Ефективно 
взаимодействие с 

За организационни 
и консултативни 
умения. 

• Февр. 2021 г. 

(Мениджмънт) 

• 26-30 окт. 

2021 г. 
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деца със 

специални 

потребности;  

родители. (Образование и 
възпитание) 

7 Мария Томова 1. Мениджмънт на 

класната стая;  

2. Образование и 

възпитание на 

деца със 

специални 

потребности. 

Мениджмънт на класа и 
изграждане на 
позитивна учебна 
среда; Ефективно 
взаимодействие с 
родители. 

За организационни 
и консултативни 
умения. 

• Февр. 2021 г. 

(Мениджмънт) 

• 26-30 окт. 

2021 г. 
(Образование и 

възпитание) 

8 Янко Янев Организация на учебнито 
време и дисциплината. 

Мениджмънт на класа и 
изграждане на 
позитивна учебна 
среда; Ефективно 
взаимодействие с 
родители. 

За управление на 
институцията и 
работа със 
заинтересовани 
страни. 

Март 2021 г. 

9 Мария Чипева Иновативни форми и 
методи на преподаване. 

Създаване на 
електронно учебно 
съдържание. 

За придобиване на 
по-висока 
професионално-
квалификационна 
степен. 

Септември 2020 г. 

10 Иванка 
Стоянова 

Специфична работа с деца, 
преживели тежък 
емоционален момент. 

Ефективно 
взаимодействие с 
родители. 

За организационни 
и консултативни 
умения. 

Юни 2021 г. 
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