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ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 



 

І. ЦЕЛИ  
1. Непрекъснато повишаване на информираността и компетентностите на учителите, като основен фактор и условие за  постигане на 

европейските   изисквания в образованието  

➢ Стратегическа цел 1: ученето през целия живот и  мобилността в реалност (Национални стратегии) 

➢ Стратегическа цел 2: качеството и ефективността на образованието (Ключови компетентности) 

➢ Стратегическа цел 3: равнопоставеност, социално сближаване и активно гражданско участие 

➢ Стратегическа цел 4: творчество и иновации (предприемачество) на всички образователни нива. 

2. Осигуряване на достъпно и качествено образование, което  съчетава училищните  и национални традиции с европейското измерение, 

чрез развитие и обогатяване на индивидуалните способности на учителите. 

➢ Продължаване и по-нататъшно засилване на работата по ключовите компетенции за учене през целия живот 

➢ Подпомагане на училищата да работят със сферата на труда и други ключови участници извън училището, да установяват 

партньорства и да подобряват предприемаческите умения на учителите и учениците 

➢ Учителите и директорите – продължаващо обучение, мотивация, задържане 

3. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация, с цел качествено обучение 

и успешна реализация на учениците. 

 

 

 

 

 



ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
✓ Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието и модернизиране на 

образователния процес в училище. 

 

✓ Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите. 

 

✓ Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

 

✓ Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и компетентности. 

 

✓ Въвеждане на система, осигуряваща оптимални резултати по НВО в ІV и VІІ клас и изходно ниво по всички останали 

предмети. 

 

✓ Създаване на трайни мотиви за учебна дейност на  учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията 

в съответствие с новите образователни изисквания. Акцентиране върху използването на иновативни методи и ИКТ в 

преподаването. 

 

✓ Oсъществяване на тесни връзки и контакти между училището и други образователни структури. 

 

✓ Екипност в работата на учители и служители – взаимна комуникация, съвместно вземане на решения, стимулираща 

образователна среда, компетентно и отговорно поведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

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 учебните 

програми, учебници и 

учебни помагала, 

учебни планове – 

особености и 

изисквания 

Дискусия целогодишно 

25 

Професионална 

квалификация 

„Треньор по 

баскетбол“  

Квалификация 09.2014г- 

30.09.2020г. 

1 

 

Оказване на 

методическа и 

педагогическа помощ 

на млади колеги 

Дискусия целогодишно 

3 

Професионално- 

квалификационна 

степен- 

Бакалавър 

„Учител по 

ФВС“ 

Бакалавър 15.09.2020г.- 

30.06.2021г. 

1 

 

Работа с електронна 

дъска в обучението в 

начален курс 

Открити 

уроци 

11.2020 – 

03.2021г. 
10 

Четвърта 

професионално- 

квалификационна 

степен 

Обучение 06.2020г.- 

.10.2020г. 

1 

16 

Разработване и 

приемане на планове за 

дейността на комисиите 

в училище и 

методичните 

обединения 

Дискусия .09.2020г. 

25 

Магистърска 

програма 

История. 

Българска 

история. 

Магистратура 06.2021г. 1  

Сравнителен анализ на 

резултатите от входно 

ниво 

Дискусия 09-10.2020г. 

26 

Учителска 

правоспособност 

по География и 

Следдипломна 

квалификация 

10.2020г.- 

.11.2021г. 

1  



икономика 

Обучение на учители - 

членове на комитета по 

условия на труд. 

Семинар 09-10.2020г. 

3 

Допълнителна 

специалност 

Математика. 

Следдипломна 

квалификация 

18.01.2020г.- 

.01.2021г. 

1  

Своевременно 

информиране за 

промените в 

нормативните 

документи 

Лекция целогодишно 

26 

     

Подготовка на 

училището за 

осъществяване на 

дейностите по 

приобщаващо 

образование 

Семинар 09-10.2020г. 

15 

     

Разработване, 

внедряване и 

използване на 

интерактивни форми и 

методи в 

образователния процес 

Открити 

уроци 

11.2020 – 

03.2021г. 

25 

     

Общественият съвет и 

развитието на 

училището 

Дискусия 01.2021г. 

12 
     

Същност на 

агресивното поведение. 

Подходи за справяне с 

агресивното поведение. 

Дискусия 02.2021г. 

25 

     

Създаване и използване 

на дигитални учебни 

ресурси 

 

Семинар 06.2021г. 

25 

     

http://www.pedagozi.bg/obuchenia/registrirani-MON/szdavane-i-izpolzvane-na-digitalni-uchebni-resursi
http://www.pedagozi.bg/obuchenia/registrirani-MON/szdavane-i-izpolzvane-na-digitalni-uchebni-resursi
http://www.pedagozi.bg/obuchenia/registrirani-MON/szdavane-i-izpolzvane-na-digitalni-uchebni-resursi


Опресняване- 

компютърна 

грамотност 

Обучение 06.2021г. 

25 
     

Успешният PR на 

училището и 

комуникация с 

родители 

 

Дискусия Целогодишно 

25 

     

Използване на облачни 

технологии в 

образователния процес 

Семинар 11.2020 – 

03.2021г. 25 
     

Креативни методи на 

преподаване и добри 

практики 

Тренинг Целогодишно 

25 
     

Мотивиране 

активността на 

учениците в часовете 

Открити 

уроци 

11.2020 – 

03.2021г. 25 
     

Кариерно консултиране 

и професионално 

ориентиране на 

ученици в избора им на 

училище. 

Дискусия Целогодишно 

9 

     

Попълване и 

представяне на лична 

квалификационна карта 

от всеки учител за 

отчитане на резултати 

от годишен 

квалификационен 

процес 

Анкета 06.2020г. 

25 

     

Какво трябва да знаем 

за STEM среда 

Обучение .10.2020г. 
25      



STEM методи и модели 

в клас 

Обучение .10.2020г. 
25      

План на STEM   уроци Обучение .10.2020г. 25      
Елементарни  STEM 

предизвикателства 

Обучение 10.2020г. 
25      

Електронната 

платформа G SUITE 

Обучение 11.2020г 
25      

DIGITAL STEM- 

платформи с ресурси 

Обучение 11.2020г 25      

DIGITAL STEM- 

Технологии 

(Иновативни учебни 

сценарии с интегриране 

на уеб базирани 

технологии) 

Обучение 11.2020г 25      

DIGITAL STEM- 

Приложения 

Обучение 11.2020г 25      

DIGITAL STEM- 

Инструменти 

Обучение 12.2020г 25      

Инструменти за 

създаване на дигитално 

учебно съдържание 

Обучение 12.2020г 25      

STEM РОБОТИКА И 

ПРОГРАМИРАНЕ 

Обучение 12.2020г 25      

 
Забележка: Включените извънучилищни квалификационни курсове могат да претърпят промени според потребността на овладяване 

на необходимите  компетентности  в учебната дейност на педагогическите специалисти. 

 

 

 

 



ПРАВИЛА 

 ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 с включен механизъм за финансова подкрепа 

 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната дейност и включва механизъм 

за финансова подкрепа на участниците. 

Тези правила определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на персонала. 

 

2. ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

2.1. За професионална квалификация на всеки член от учителския персонал се полагат минимум по 35 лв за 

календарна година.  

2.2. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност, която да бъде в състав: по един 

представител на методичните обединения и един възпитател. 

2.3. Решенията на Комисията по квалификацията  се съгласуват с директора на училището. 

2.4. Приоритетно се осигурява на преподавател на всеки 4 години участие в курс по БДП. 

2.5. Приоритетно се осигурява на председателя на УКБДП на всеки 4 години участие в курс по БДП. 

2.6. Приоритетно се осигурява на всеки 2 години на представител на Комитета по условия на труд, курс на 

тази тематика. 

2.7. При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този, който е заложен в 

плана за квалификационната дейност и чието съдържание и тематика са ориентирани към новостите в 

образователната система. 

2.8. При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този преподавател, 

който  предходната учебна година не е посещавал такъв. 

2.9. След завършването на квалификационен курс, за който училището е сключило договор с педагогическия 

специалист, същият се задължава да работи в институцията три години след придобиването му. В 

противен случаи, учителят е длъжен да възстанови средствата, предоставени му за квалификационния 

курс. 



3. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА  

ДЕЙНОСТ 

 

3.1. При изчерпване на предвидените средства  от училищния бюджет за квалификационна дейност и 

предложеният курс е пряко свързан с актуално учебно съдържание, финансирането на  курса може  да 

стане от съответния учител. 

3.2. При изявено желание за участие в квалификационен курс от определен преподавател, но  изчерпан 

училищен бюджет за квалификационна дейност, училището може да дофинансира участието чрез 

изплащане на дневни и пътни разходи. 

3.3. При наличие на изявено желание от определен преподавател за участие в квалификационен курс на 

собствени разноски и съгласувано с директора на училището, дори и в учебно време, да му се предоставя 

тази възможност. 

 

4. ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ. 

4.1. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен характер да става по предложение 

на Комисията по квалификационна дейност и съгласувано с директора на училището. 

4.2.  Финансирането на вътрешноквалификационната дейност да се осъществява по предложение на Комисията 

по квалификационна дейност и съгласувано с директора на училището. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

Предложените правила за реда на участието в квалификационна 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. 

 

 
Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол №11/14.09.2020 ,  

утвърден със заповед №РД-03-286/14.09.2020 г. 
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