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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Планът за квалификационната дейност в ОУ „Проф. Димитър Димов” е в съответствие с 

набелязаните мерки за подобряване достъпа и качеството на предучилищното и училищното 

образование, залегнали в Национална програма за развитие на училищното образование и 

предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.); Стратегия за образователна интеграция 

на децата и учениците от етническите малцинства на МОН; Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013-2020); Национална стратегия за 

развитие на педагогическите кадри /2014-2020 година/ и новия ЗПУО  

 Планът обхваща извънучилищната и вътрешноучилищна квалификационна дейност на 

педагогическите специалисти за учебната 2021/2022 г.  

 Заложените цели, задачи и конкретни дейности са в съответствие със Стратегията и 

установените потребности в училището.  

 Вътрешноучилищната квалификационна дейност се осъществява по направления в 

методически обединения.  

 

ІІ. ЦЕЛИ  

 

     Основна цел:  

    Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти  

    в училище по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската  

    подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване. Осигуряване  

    на условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети като  

    част от общото модернизиране на образователния процес в училище. Постигане на по 

    високо качество на педагогическия труд и по-високи резултати в учебната работа. 

 

       Конкретни цели: 

1.1. Повишаване  на  научната,  педагогическата  и  методическата  подготовка  и    

създаване  на мотивация за самоусъвършенстване на учителите за модернизиране на 

образованието в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие. 

1.2. Усъвършенстване на професионалните умения и компетентности на учителите, 

промяна и развитие на професионалните им нагласи и ценности в съответствие с 

динамиката на общественото развитие и образователни изисквания и създаване на 

мотивация за поддържаща и развиваща квалификационна дейност. 



1.3. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешна и извънучилищна 

квалификация на учителите, с помощта на които да постигнем по-добро качество на 

преподаване  и развием позитивна нагласа към по-нататъшното учене, критично мислене 

и творчеството . 

1.4. Повишаване мотивацията на учениците за учене и постигане на положителни и  

трайни промени при овладяване на знания, умения и навици. 

1.5. Повишаване мотивацията на учениците за участия в състезания, олимпиади, изпити 

и стремеж за постигане на максимални резултати – израз на качествени знания, умения и 

компетентности. 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

      2.1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е 

             неразделна част от годишния план на училището и в съответствие с политики и  

             приоритети, определени в стратегията за развитие на институцията и с установените 

             потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри. Към него да   

             се добавят и плановете на методическите обединения. 

        2.2. Да се създадат условия за системна и непрекъсната квалификация /въвеждаща, 

поддържаща, надграждаща/ на педагогическите специалисти, както и за мотивирането 

им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на 

ученето през целия живот. 

      2.3. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и 

мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически 

практики в образователния процес. 

      2.4. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност, на 

взаимно доверие при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.        

      2.5. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети с цел покриване на ДОИ и развиване уменията на учениците 

за решаване на проблеми.       

      2.6. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми  

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

      2.7. Да се засили работата по утвърждаването на методическите обединения като 

     действена форма за самоусъвършенстване и създаване на система за съхранение  

   и споделяне опита на методическите обединения. 



      2.8. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране 

              на професионалните изяви на учителите. 

      2.9. Да се подпомага работата на МО и конкретно на класните ръководители за  

             изграждане на социални и граждански умения, инициативност, предприемачество и 

         умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа дейност  

             сред учащите се. 

      

IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, спазвани при провеждане на квалификация:  
 

 Приемственост и последователност; 

 Системност;  

 Съгласуваност;  

 Достъпност;  

 Адаптивност и адекватност; 

 

ІV. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

 

 Съобразяване на квалификацията с реалните нужди, определени от изведените дефицити 

за всеки конкретен случай – педагог или училище; 

 Надграждащата квалификация да има преимущество пред поддържащата; 

 Актуализиране на знанията и уменията на учителите по предметна област; 

 Използване на онлайн платформи за обучение; 

 Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически 

практики; 

 Формиране на умения за разработване на проекти за усвояване на национални и 

европейски фондове; 

 Засилване на практическата насоченост на обучението и съвременното ръководене на 

учебните дейности в класната стая, така че ученикът да се чувства активен участник в 

процеса; 

 Ползване на техника. 

 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕФИЦИТИТЕ 
 

 работа в интеркултурна среда; 

 работа с деца и ученици със СОП; 



 уменията за мениджмънт на класа; 

 за превенция на училищното насилие, агресия и др.; 

 оценяване на учениците; 

 превенция на отпадането от училище; 

 работа с родители. 

 

VІ. ПОТРЕБНОСТИ.  

      ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ  

 

Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и 

успешното усвояване на учебното съдържание от учениците, повишава мотивацията за учебна 

дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на учениците, 

усъвършенства се организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на 

педагогическите кадри в квалификационни форми на училищно, общинско и национално 

равнище.  

Проучването и определянето на потребностите на учителите за повишаване на 

квалификацията става чрез следните  форми и методи: 

 анкети;  

 въпросници;  

 дискусии. 

 

VІІ. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 Вътрешноучилищни квалификационни форми:  

самообразование дискусия, беседа, работна среща, семинари, практикуми, тренинги, 

лектории, открити уроци и други. 

 Извънучилищни квалификационни форми:  

присъствена и дистанционна форма – курс, обучение, семинар. 

 

Избраните форми на квалификация развиват партньорство между учители, ученици и 

родители в диалога по проблеми на образованието и възпитанието. Дават възможност за 

подобряване качеството на работа на учителите и успешното усвояване на учебното 

съдържание от учениците. 

 



ІХ.  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  

       

       1. Разработена система за квалификационна дейност в училище; 

       2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на 

           съвременните условия; 

       3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и             

           компетентностите им в контекста на ученето през целия живот. 

       4. 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. 

       5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и 

           неуспехи, трудности и проблеми; 

       6. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОС от повече  ученици; 

       7. Мотивирани за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на 

           знанията в съответствие с новите образователни стандарти. 

       8. Действащи методически обединения като форма за самоусъвършенстване и 

           професионално израстване на кадрите; 

       9. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на 

           резултатите от тях. 

 

 Х. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА. 

 

1. Критерии и индикатори за качествена оценка: 

- степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията и приложимостта му;  

- влияние върху резултатите от обучението и възпитание 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. 

2. Критерии и индикатори за количествена оценка: 

    Брой участия в обучения: 

- на целия колектив, по методически обединения, взаимни и индивидуални /краткосрочни, 

продължаваща квалификация, вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация/ 

- видове квалификационни дейности – извънучилищни /регионални, национални и 

международни/, вътрешноучилищни /институционални/, дистанционни, по национални и 

европейски програми, самообразование. 

 



ХІ. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТ 

 

Съгласно Чл. 33 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 

26.06.2014 год., годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се определят в 

размер не по-малък от 0,8% на сто от годишните средства за работна заплата 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: 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна 

година и са в размер на 0,08% от годишния ФРЗ /от 01.01.2022 г. 1,0 %/. 

2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 

3. 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, и др.; 

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовия лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя, 

финансирането става с лични средства. 

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс 

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

възможност. 

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - квалификационна 

степен се заплащат от учителите. 

 

ХІІ. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА УЧИЛИЩНО НИВО 

 

Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както 

следва: 

В частта извънучилищна квалификация – на ЗДУД, ЗДАСД. Проведения контрол ЗДУД 

вписва в книга за контролната дейност на ЗДУД. 

В частта вътрешноучилищна квалификация - на главен учител. Проведеният контрол главният 

учител описва в годишния си доклад пред ПС след края на учебната година. Регулярно 

докладват пред ПС за осъществени квалификационни дейности, резултати и приоритетите за 

вътрешна квалификация.  

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 педагогически специалист. 

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 2021/2022 г., в 

която се описва: 



- 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. 

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ: 

 

В частта финансиране на квалификацията – на главен счетоводител. 

 

-  За сметка на целевите средства по утвърдения бюджет на училището за 2021/ 2022 г. 

 

-  За сметка на НП „Квалификация“ – 2021/ 2022 г.; 

-  Самофинансиране на индивидуална квалификация. 

 

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

непредвидени обстоятелства и задачи. 

 

 



ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

 
ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА квалификационна дейност ИЗВЪНУЧИЛИЩНА квалификационна дейност 

Форма 

(семинар, тренинг 

и др.) 

Тема  Време на 

провеждане 

Целева група 

(брой) 

Форма 

(семинар, 

тренинг и др.) 

Органи- 

затор  

Тема Време на 

провеж-

дане 

Целева 

група 

(брой) 

Финан 

сиране  

Провеждане 

заседания 

на МО  

по график. 

 

квалификационен 

семинар, дискусия 

Обсъждане на новите 

моменти, свързани със 

ЗПУО и приетите вече 

ДОС по чл. 22, ал.2 от 

ЗПУО, както и други 

текущи промени в уч. 

планове и Наредби. 

септември  

 

всички 

учители 

инструктив-

ни съвещания 

квалификаци--

онни семинари  

 

 

РУО 

Ловеч 

Инструктивни 

съвещания, работни 

срещи  и 

квалификационни 

семинари с учителите 

по всички учебни 

предмети 

м. IX - X 

2021 г. 

всички 

учители – 

по учебни 

предмети 

РУО 

Ловеч 

работна среща Обсъждане и 

изработване на 

учебни програми за 

ЗИП 

02.IX. 2021 г. Председатели 

на МО; 

всички уч-ли, 

преподаващи 

ЗИП 

инструктив-

ни съвещания, 

работни 

срещи 

РУО 

Ловеч и 

учили-

щето 

Инструктивни 

съвещания и работни 

срещи  с учителите, 

преподаващи в I и V 

клас  

м. IX - X 

2021 г. 

учителите, 

преподава

щи в I и V 

клас 

учили-

щен 

бюджет 

работна среща Изготвяне и приемане 

на годишните планове 

за дейността на метод. 

обединения 

  07.IX. 2021 г.  Председатели  

 на МО 

 учили-

ще 

Координиране на 

извънучилищните 

квалификационни 

дейности с 

вътрешноучилищна-

та квалификационна 

дейност. 

постоянен учители - 

родителски срещи 

– лектории, 

дискусии 

Запознаване на роди-

телите с правилника за 

вътрешния ред в 

училище. 

Организационни 

въпроси. 

 м. IX. 2021 г. класните 

ръководители 

Национална 

конференция 

„Енви-

жън“ 

Осма национална 

конференция на тема 

„Иновативни 

решения за интегри-

ране на информаци-

онните технологии в 

българското образо-

вание“ „ЕНВИЖЪН“. 

09.IX.2021 Веска 

Колева 

учили-

щен 

бюджет 

заседания 

на МО по график; 

Обсъждане на 

указания на експерти 

м. IX - X 

2021 г. 

 Председатели 

 на МО 

работни 

срещи, 

РУО 

Ловеч и 

Организиране на 

срещи с автори на 

м. XI  

2021 г. 

учители учили-

щен 



работна среща, 

дискусия 

за новата учебна 

година  

 постоянен семинари, 

тренинги 

учили-

ще  

учебници, учебни 

помагала и методи- 

ческа лит-ра и с 

издатели и 

редакциционни 

колегии на научна и 

научно-методическа 

литература. 

 бюджет 

входяща 

диагностика, 

работна среща, 

анализ  

Провеждане на тестове 

за отчитане на 

входящата диагности-

ка и обсъждане и 

анализиране на 

резултатите. 

Набелязване на мерки 

за преодоляване на 

пропуските. 

м. IX - X 

2021 г. 

 

Учителите по 

съответните 

предмети 

квалификаци-

онни курсове, 

семинари 

тренинги 

учили-

ще 

Участие във всички 

предложени през 

годината курсове, 

семинари, тренинги и 

др. 

постоянен 

през 

годината 

преподава

телите 

учили-

щен 

бюджет 

работна среща Разработване на 

документацията и 

организация на 

педагогическия процес 

за деца със СОП 

м. IX.2021 г. 

 
Председате-

ли и на МО; 
преподавате-

ли 

квалификаци-

онни курсове 

учили-

ще, 

сами 

Участие в курсове за 

придобиване и 

подготовка на ПКС 

по график 

на депар-

таментите 

учители, 

които 

желаят 

собстве

ни 

сред-

ства 

работна среща / 

обучителен 

педагогически 

практикум 

Запознаване с плана за 

работа с деца със СОП 

и срещи с преподавате- 

лите за ресурсно 

подпомагане за 

запознаване с новости-

те по изготвяне на 

програми за деца със 

СОП 

м. IX.2021 г. 

 

преподавате-

ли, ресурсни 

учители 

научно-

практически 

практикум/ 

конференция 

РУО и 

НИОК

СО 

Обучения на учители 

на тема: „Методичес- 

ки насоки за интегри-

риране на съвремен-

ните информационни 

технологии в учебния 

процес” 

2021 г. 

по график 

на РУО и 

НИОКСО 

желаещи 

учители 

учили-

щен 

бюджет 

Участие в национ. 

конкурси и 

образователни 

форуми 

Участие на учениците 

от начален етап в 

състезания  към СБНУ 

м. X.2021 г.- 

м. V.2022 г. 
по график за 

уч. година 

Председател 

на МО; 

начални 

учители 

Разработка 

на проекти 

предложения 

по програма 

ЦРЧР Участие в проектни 

предложения па 

Европейските 

структурни фондове, 

Център за 

развитие 

на човеш-

ките 

учители; 

Директор; 
В.Христова 

учили-

щен 

бюджет 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/olympiad/regulations/2011_sast_SBNU.pdf


„Учене през 

целия 

живот“   

Европейски 

образователни 

програми и др.и 

реализирането им. 

ресурси 

 

работна среща, 

анкета 

Проучване на 

желанията на 

учителите за участие в 

квалификационни 

форми. 

м. X.2021 г. Председатели 

на МО 

семинари, 
квалификаци-

онни курсове, 

научнопрак-

тически или 

методически 

конференции 

учили-

ще 

Посещение на 

учителски форуми 

постоянен учители учили-

щен 

бюджет 

тренинг Оказване на 

методическа и 

педагогическа помощ 

на млади колеги. 

постоянен Председатели 

и на МО 

тренинг учили-

ще 
Об Обучение на тема 

„Формиране на 

ключови компетен-

тности у учениците 

чрез интердисципли-

нарно обучение“ 

м. X – XI 

2021 г. 

 

 учители 

 

учили-

щен 

бюджет 

 

 

Обогатяване на 

библиотечния фонд с 

научна, методическа и 

дидактическа 

литература. 

постоянен Председатели 

и на МО 
семинар с 

открит урок 

учили-

ще; 

РУО 

Ловеч 

Популяризиране на 

добри практики – 

прогимназиален етап 

м. Х.2021г.– 

м. ІІІ.22 г. 

Учители 

по: БЕЛ, 

ХООС и 

БЗО  

- 

работна среща Своевременно 

информиране за 

промените в 

нормативните 

документи 

постоянен Директор; 

ЗДУД 

квалификаци-

онен 

курс/семинар 

РУО 

Ловеч, 

НИОК

СО 

Обучения на детски и 

начални учители на 

тема:„Образователно 

ограмотяване на деца 

и ученици в прехода 

от предучилищно 

към училищно 

обучение" 

2021 г. 

по график 

на РУО  и 

НИОКСО 

началните 

учители и 

учител 

ППГ 

учили-

щен 

бюджет 

работна среща Обсъждане и 

систематизиране на 

добрите педагогически 

практики в у-щето и 

публикуване в уч. сайт 

постоянен Председате-

ли и на МО; 

Преподава-

тел по ИТ 

квалификаци-

онен 

курс/тренинг 

РУО 

Ловеч, 

РААБЕ 

Ефективно 

управление на 

хетерогенната детска 

група/класна стая 

чрез дизайн мислене 

по график 

на РУО  и 

РААБЕ 

ЗДУД,  

гл. учител, 

желаещи 

учители 

 

учили-

щен 

бюджет 



диагностика Диагностика на 

учениците от І клас 

м. X.2021 г. Педагогичес-

ки съветник; 

у-ли на І кл. 

квалификаци-

онен курс/ 

семинар 

учили-

ще 

РААБЕ 

У    Учебен курс “Дизайн 

мислене: формули-

ране на иновативни 

решения за развитие 

на качествена 

образователна среда” 

м. X -ХI. 

2021 г. 

 
по график 

на РААБЕ 

класни 

ръководи- 

тели 

учили-

щен 

бюджет 

родителски срещи 

– лектории, 

дискусии 

Запознаване на 

родителите с графици 

за втори час на класа, 

консултации и 

самостоятелни работи 

м. X.2021 г. класните 

ръководители 

квалификаци-

онен курс/ 

семинар 

учили-

ще 

РААБЕ 

  У  Учебен курс 

„Дизайн мислене: 

новаторски подход 

за повишаване на 

мотивацията за 

учене и постижени- 

ята на децата и 

учениците“ 

м. X -ХII. 

2021 г. 

 
по график 

на РААБЕ 

класни 

ръководи- 

тели 

учили-

щен 

бюджет 

 Осигуряване на 

необходимите условия 

за повишаване 

квалификацията на 

учителите в 

извънучилищни 

форми, организирани 

на регионално и 

национално ниво. 

постоянен Директор; 

ЗДУД; 

Председате-

ли и на МО; 
 

квалификаци-

онен курс/ 

семинар 

учили-

ще 

РААБЕ 

Учебен курс “Модерни 

учители и родители. 

Партньорство между 

училище и семейство ” 

 или 

„Подходът на обърна- 

 тата класна стая“ 

м. X -ХII. 

2021 г. 

 
по график 

на РААБЕ 

класни 

ръководи- 

тели 

учили-

щен 

бюджет 

тренинги, анкети Координиране на 

извънучилищните 

квалификационни 

дейности с вътрешно- 

училищната квалифи-

кационна дейност. 

постоянен Председател 

на комисията; 

Директор 

семинар, 

тренинг, 

обучение 

учили-

ще 

Участие в квалифи-

кационни дейности, 

организи-рани от 

МОН, РААБЕ, 

НИОКСО и коорди-

нирани от РУО 

постоянен учители учили-

щен 

бюджет 

работни срещи Осигуряване на 

информационни 

бюлетини за участие 

на учителите в 

квалификационни 

постоянен Председатели 

на МО; 

Директор 

семинар, 

тренинг, 

обучение 

учили-

ще 
Участие в 

квалификационни 

дейности, организи- 

рани и координирани 

от  РУО 

постоянен учители учили-

щен 

бюджет 



форми за повишаване 

на квалификацията и 

придобиване на 

професионално-

квалификационни 

степени. 

работни срещи Осъществяване на 

контакти със звена за 

следдипломна 

квалификация на 

педагогическите кадри 

към ВУЗ и с 

Департаменти за 

усъвършенстване на 

учители – гр. София,  

гр. Варна и гр. Стара 

Загора, НПО 

постоянен Председатели 

на МО; 

Директор 

семинар, 

тренинг, 

обучение 

учили-

ще 

Участие в 

квалификационни 

дейности, органи- 

зирани от други 

институции (ВУ, 

департаменти, НПО 

и др. 

постоянен учители учили-

щен 

бюджет 

работни срещи по 

МО 

Изработване на график 

за провеждане на 

открити уроци 

01.Х.2021 г. Председатели 

на МО 

учителски 

форуми и 

конференции 

уч-ще; 

РУО 

Ловеч  

Участие в учителски 

форуми и 

конференции 

постоянен Директор,  

гл. учител, 

учители 

учили-

щен 

бюджет 

дискусия “Специфични особено-

сти на организация на 

работата в училище” 

м. Х.2021 г. ПДУД; 

учители 

Разработка 

на проекти 

предложения 

по програма 

„Учене през 

целия  живот  

ЦРЧР, 

учили-

ще 

Работа по програма 

„Учене през целия 

живот” за 

осъществяване на 

международно 

сътрудничество и 

обмен на добри 

практики. 

постоянен В.Христова 

Директор; 

гл. учител 

учили-

щен 

бюджет 

работна среща/ 
педагогически 

практикум 

Прилагане на 

диференциран и 

индивидуален подход 

в работата с ученици 

със СОП и ученици, 

които трудно усвояват 

учебния материал 

м. Х.2021 г. Ресурсен 

учител, пре-

подаватели 

на ученици 

със СОП 

Квалификаци-

онен курс 

ЦРЧР, 

учили-

ще 

РААБЕ 

„Психологическото 

изследване – 

иновативни модели, 

техники в дейността 

на педагогическия 

съветник“. 

по 

договаряне 
Педагог. 

съветник 
 

Бюджет 

на 

Програ-

мата 



работни срещи, 

семинари, 

тренинги 

Организиране на 

срещи с автори на 

учебници, учебни 

помагала и методи-

ческа литература и с 

издатели и редакцион-

ни колегии на научна и 

научно-методическа 

литература. 

м. XI.2021 г. 

 

Председатели 

на МО; 

Директор 

Квалификаци-

онен курс 

ЦРЧР, 

учили-

ще 

„Управление на 

емоциите. Работа в 

екип. Коучинг и 

менторство“ 

по 

договаряне 
Педагог. 

съветник 
 

учили-

щен 

бюджет 

работни срещи Обмен на идеи, методи 

и похвати на работа за 

разнообразяване на 

учебната дейност. 

постоянен Председатели 

на МО; 

 

Квалификаци-

онен курс 

ДИКПО  

Варна 

или 

РААБЕ 

„Работа в 

хетерогенна класна 

стая/детска група. 

Педагогически 

методи и подходи за 

индивидуализирано 

обучение“ 

по 

договаряне 

/април 

2022 г./ 

учител по 

ИТ  

В. Колева  

учили-

щен 

бюджет 

работни срещи Създаване на 

партньорски 

отношения и развитие 

на сътрудничеството с 

други основни 

училища от общината 

и страната, засилване 

на интеграционните 

връзки и утвържда-

ване на контактите с 

обществени, културни 

и научни институции. 

постоянен Директор; 

ЗДУД; 
 

Квалификаци-

онен курс 

ДИПКУ 
Стара 

Загора 

„Съвременни аспекти 

в управлението на 

мултикултурната 

класна стая“. 

по 

договаряне 

желаещи 

учители 

учили-

щен 

бюджет 

дискусия, тренинг Противодействие на 

училищния тормоз 

между деца и ученици 

в училището. 

Запознаване с плана на 

училището за противо-

действие на тормоза 

м. X.2021 г. 

 

класни ръко-

водители, 

Директор 

Квалификаци-

онен курс 

РААБЕ „Педагогически 

стратегии за 

изграждане на 

иновативна, креатив-

на и подкрепяща 

образователна среда“  

по 

договаряне 

желаещи 

учители 

учили-

щен 

бюджет 



семинар Проектно-базирано 

обучение – гаранция за 

успех 

м. XI.2021 г. 

 

Председатели 

на МО; 

учители 

Квалификаци-

онен курс 

РААБЕ „Мениджмънт на 

класа в дигиталната 

класна стая“ 

по 

договаряне 

желаещи 

учители 

учили-

щен 

бюджет 

работни срещи Участие в регионални, 

национални и 

международни 

проекти и програми за 

обмен на практически 

опит и идеи между 

уч-ли и специалисти. 

постоянен Директор; 

ЗДУД;  

Квалификаци-

онен курс 

РААБЕ „Електронен дневник 

– решение за 

ефективна 

комуникация между 

учители, родители и 

ученици“ 

по 

договаряне 

желаещи 

учители 

учили-

щен 

бюджет 

тренинг, 

дискусия 

„Приятели на книгата“ 

- посещение на 

читалищна библиотека 

по случай Деня на 

народните будители  

м. XI.2021 г. 

 

класните 

ръководители 

Квалификаци-

онен курс 

РААБЕ „Компютърното 

моделиране.  

Идеи, принципи, 

реализация“ 

по 

договаряне 

м. IX.2021 

началните 

учители 

учили-

щен 

бюджет 

работни срещи Адаптация на 

първокласниците към 

училищната среда 

м. XI.2021 г. 

 

класните 

ръководители 

на I клас и 

учителите на 

ЦОУД 

Квалификаци-

онен курс 

РААБЕ „Създаване и 

използване на 

дигитални учебни 

ресурси“ 

по 

договаряне 

желаещи 

учители 

учили-

щен 

бюджет 

работни срещи Да направим заедно, 

това което зависи от 

нас  

м. XI.2021 г. 

 

класните 

ръководители 

учителите на 

ЦОУД и 

родители 

      

работни срещи Агресията сред децата м. XI.2021 г. класните 

ръководители 

преподавате-

ли, учителите 

на ЦОУД 

      

работни срещи, 

тренинг 

Стратегии за работа с 

деца с агресивно 

поведение и с 

обучителни трудности 

м. XI.2021 г. 

 

класните 

ръководители 

преподавате-

ли, учителите 

на ЦОУД 

      



семинар Повече щастие в 

класните стаи чрез 

Class Dojo - най-

лесният начин за 

изграждане в класа на 

невероятна общност 

м. XI.2021 г. 

 

Председатели 

на МО; 

 

      

тренинг, 

разработване 

Учителите от различни-

те МО, в зависимост от 

своите ИКТ умения 

разработват професио-

нално портфолио под 

формата на : 

а) Web сайт на МО 

б) личен сайт 

в) папка с документи 

на хартиен носител. 

м. XII.2021г. 

 

Председатели 

на МО; 

гл. учител; 

Директор 

 

      

актуализации Допълнения и 

актуализации на 
професионалното 

портфолио 

постоянен всички 

учители, 

ЗДУД,  
 

      

работна среща „Съвременни 

тенденции за развитие 

на математическата 

компетентност в 

началния етап на 

образование“ 

м. XII.2021г. 

 

учителите – 

МО „Матема- 

тика и 

природни 

науки” и 

учителите на 

ІV клас 

      

квалификационен 

курс/семинар 

Обучения на детски и 

начални учители на 

тема: 

„Образователно 

ограмотяване на деца 

и ученици в прехода 

от предучилищно към 

училищно обучение" 

2021 г. 

по график 

на РУО  и 

НИОКСО 

началните 

учители  
      



споделяне, 

изучаване и 

прилагане на 

добри практики  

Обсъждане на уроците 

и споделяне в портфо-

лиото на съответното 

МО или учител. 

след 

открития 

урок 

Председатели 

на МО; 

преподавате-

ли 

      

работни срещи, 

тренинги, споде-

ляне на добри 

практики 

Срещи с учители от 

други училища с цел 

обмяна на опит. 

постоянен Директор, 

ЗДУД, 

гл. учител, 

учителите 

      

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по ЧО на 

учител от ІV клас 

м. XI.2021 г. Виолета 

Бончева 
      

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по ЧП на 

учител от ІV клас 

м. XI.2021 г. Поля Костова       

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по Мате- 

матика на учител от ІV 

клас 

м. XI.2021 г. Румяна 

Петрова 
      

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по БЕЛ м. XI.2021г. Виолета 

Бончева 
      

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по 

Родинознание 

във ІІ клас 

м. II.2022 г. Тонка Панова       

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по 

Математика във ІІ клас 

м. II.2022 г. Даринка 

Чакърова 
      

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по БЕЛ 

във ІІ клас 

м. II.2022 г. Т. Панова/ 

Д. Чакърова 
      

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по 

Математика в ІІІ клас 

м. III.2022 г. Иван Банев/ 

В. Колева 
      

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по ЧО в 

ІІІ клас 

м. III.2022 г. Анна Иванова       



открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

 

Открит урок по БЕЛ в 

ІІІ клас 

м. III.2022 г. Марияна 

Димитрова 
      

Открит урок по Англ. 

език в ІІІ клас 

м. III.2022 г. учител по АЕ       

празник, добри 

практики 

Празник на буквите в І 

клас – наблюдения на 

тържества 

м. III.2022 г. Н. Пеева, 

В. Христова 
      

приемственост, 

добри практики 
Посещение на урок в 

I 
А  

клас от децата от 

ДГ в квартала. 

м. XII.2021г. Н. Пеева, 

Учители от 

ДГ 

      

Посещение на урок в 

I 
Б  

клас от децата от 

ДГ в квартала. 

м. XII.2021г. В. Христова, 

Учители от 

ДГ 

      

семинар Ефективност на 

подготовката на 

учениците при 

целодневна 

организация на 

учебния процес и 

връзката между учите-

ли в ЦДО и учителите 

м. XII.2021г.  учители в 

ЦОУД и 

учители 

      

тренинг, добри 

практики 

Открита практика в 

ЦДО на І клас 

м. XII.2021г. Учители в 

ЦДО - І клас 
      

тренинг, добри 

практики 

Открита практика в 

ЦДО на ІІ клас 

м. I. 2022 г. Учители в 

ЦДО - ІІ клас 
      

тренинг, добри 

практики 

Открита практика в 

ЦДО на ІІІ клас 

м. II.2022 г. Учители в 

ЦДО - ІІІ клас 
      

тренинг, добри 

практики 

Открита практика в 

ЦДО на ІV клас 

м. IV.2021 г. Учители в 

ЦДО - ІV кл. 
      

тренинг, добри 

практики 

Открита практика в 

ЦДО на V - VІІ клас 

м. IV.2022 г. Иван Недков       

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по 

История и 

цивилизация в V клас 

м. II.2022 г. Владимир 

Шахънски 
      

открит урок, Открит урок по ГИ в  м. XII.2021г. Владимир       



тренинг, добри 

практики 

VІ клас Шахънски 

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по БЕЛ в  

VІІ клас 

м. IV.2022 г. Преподавате-

ли по БЕЛ 
      

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по 

Математика в VІІ клас 

м. IV.2022 г. Преподавате-

ли по 

Математика 

      

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по 

Физика или Химия в 

VІІ клас 

м. V.2022 г. Мирослава 

Методиева 
      

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открит урок по БЗО в  

VІІ клас 

м. III.2022 г. Преподавател 

по БЗО 
      

семинар Стимулиране на 

творческата активност 

на учениците в 

часовете по ИИ, 

музика и технологии 

м. III.2022 г. учители по 

предмети  
      

открит урок, 

тренинг, добри 

практики 

Открита практика по 

Информационни 

технологии  в VІІ клас 

м. II.2022 г. учител по 

ИКТ 
      

квалификационни 

курсове 

Организиране на 

курсове за работа с 

нови програмни 

продукти и нов 

образователен 

софтуер. Активно 

въвеждане на ИКТ в 

обучението по всички 

предмети. 

м. IV.2022 г. учител по 

ИКТ  
 

      

квалификационни 

курсове/семинари 

Провеждане на 

квалиф. семинари на 

теми, определени след 

проучване на потреб-

ностите и желанията 

постоянен Директор; 

гл.учител 

      



на учителите 

квалификационни 

курсове, семинари 

тренинги 

Участие във всички 

предложени през 

годината курсове, 

семинари, тренинги и 

др. 

постоянен     

през 

годината 

преподавате-

лите 
      

работна среща Повишаване 

грамотността на 

учениците 

м. XII.2021г. началните 

учители, 

учителите по 

БЕЛ и АЕ 

      

работна среща Изготвяне на тестове 

за установяване на 

междинната диагнос- 

тика на учениците 

м. I. 2022 г. Председатели 

на МО; 

учители по 

съответните 

предмети 

      

родителска 

лектория 

Провеждане на 

родителски лектории 

на тема: „Връзката 

между училището и 

семейството. Работа с 

детето в семейството. 

Постигане на синхрон 

между семейното и  

уч-щното възпитание” 

м. I. 2022 г. класните 

ръководители 
      

тренинги Подготовка и участие 

на учениците в 

олимпиади  

м. II – IV. 

2022 г. 

учители по 

предмети 
      

работна среща Изготвяне на анализи 

на резултатите от 

учебно-възпитателната 

работа през І-вия 

учебен срок и отчита-

не на междинната 

диагностика.  

Набелязване на мерки 

м. II.2022 г. Председатели 

на МО;  

гл. учител; 

учители по 

съответните 

предмети 

      



за повишаване на 

успеваемостта 

родителска среща Приключване на І 

учебен срок 

м. II.2022 г. класните 

ръководители 
      

работна среща / 

обучителен 

педагогически 

практикум 

Приемственост 

между началната и 

прогимназиалната 

училищна степен 

м. II.2022 г. Председатели 

на МО; 

преподавате-

ли 

      

работна среща / 

обучителен 

педагогически 

практикум 

”Интегриране на 

получените знания с 

придобиване на 

умения в часовете за 

дейности по интереси 

в І - ІV клас при 

целодневна 

организация на 

учебния процес ”. 

м. III.2022 г. учителите в 

ЦОУД 
      

семинар Семинар на тема 

”Класната стая в място 

за ефективно учене“ 

или  

„Обърната класна стая“ 

м. III.2022 г. Председатели 

на МО;  

класни р-ли; 

Педагог. 

съветник 

      

обучителен 

педагогически 

практикум 

Провеждане на 

изнесен вътрешно- 

квалификационен 

практикум на тема 

„Нови форми за 

ефективно оценяване 

на учениците” 

м. IV.2022 г. Председатели 

на МО; 

гл.учител; 

преподавате-

ли 

      

семинар, 

дискусия 

Обсъждане на 

изискванията за 

провеждане на 

външното оценяване в 

ІV и VІІ клас 

м. IV.2022 г. Председатели 

на МО; 

учители 

      

Участие в Участие в състезания, съобразно преподавате-       



национ.конкурси  

и образователни 

форуми 

олимпиади и 

национални конкурси. 

календара 

на МОН 

ли по 

съответните 

предмети 

работна среща, 

дискусия 

Диагностициране на 

индивидуалните 

особености на учени-

ците. Индивидуализа-

ция и диференциация в 

учебния процес 

м. VI.2022 г. преподавате-

ли в 

съответните 

класове 

      

работна среща, 

дискусия, анализ 

Анализ на резултатите 

от НВО в ІV и VІІ клас. 

Набелязване на мерки 

за преодоляване на 

пропуските. 

м. VI.2022 г. Преподавате-

ли в съотв. 

класове,  

гл. учител, 

Председатели 

на МО 

      

работна среща, 

дискусия, анализ 

Анализи на резултатите 

от цялостната учебно-

възпитателна работа 

през 2020-2021 учебна 

година - ВД, МД и ИД 

на постиженията на 

учениците през  първия 

и втория учебни 

срокове. Определяне на 

основните проблеми и 

представяне на 

предложения за 

решаването им. 

м. VI.2022 г. Преподавате-

ли в съотв. 

класове,  

гл. учител, 

Председатели 

на МО 

      

Разработка на 

проекти 

предложения по 

програма „Учене 

през целия 

живот“   

Работа по програма 

„Учене през целия 

живот” за осъществя-

ване на международно 

сътрудничество и 

обмен на добри 

практики. 

постоянен В. Христова, 

Директор; 

гл. учител 

      



Разработка на 

проекти 

предложения по 

програма „Учене 

през целия 

живот“   

Предоставяне на 

учителите на информа-

ция, свързана с възмож-

ности за участие в 

дейностите на 

Европейската образова-

телна програма 

„Еразъм+” 

постоянен Директор; 

ЦРЧР 
      

Разработка на 

проекти 

предложения по 

програма „Учене 

през целия 

живот“   

Предоставяне на 

учителите на 

информация, свързана 

с възможности за 

участие в дейностите 

на eTwinning 

постоянен Директор; 

ЦРЧР 
      

Работа по Евро-

пейска образова-

телна програма 

„Еразъм+”, 

дейност К2 

Кандидатстване  по 
Европейска-та 

образователна 

програма „Еразъм+”, 

дейност К2 

2021 –2022г. В. Христова, 

Директор 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Всяка една от предложените по-долу квалификационни теми също може да бъде 

част от този план след публикуване на графика и цената на съответните курсове. 

          

 
Предложенията за квалификационни теми, постъпили от МО за учебната 2021/2022 г. са: 

 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНА И ПОДКРЕПЯЩА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 

Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда 

Ефективно управление на хетерогенната детска група/класна стая чрез дизайн мислене 

Мениджмънт на класната стая. Изграждане на позитивна образователна среда 

Управление на дисциплината в класната стая 

Работа с електронни платформи за дистанционно обучение – TEAMS, G Suite и Zoom, ClassDojo. 

Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция 

Педагогически стратегии за превенция на отпадането от училище. Ефективни техники за работа с ученици, застрашени от отпадане 

Ефективност на подготовката на учениците при целодневна организация на учебния процес 



Разпознаване и превенция на гнева и агресията в училище. Форми и методи на противодействие 

Разпознаване и превенция на зависимости и рисково поведение 

Педагогически подходи и ефективни училищни политики за превенция на проявите на тормоз и насилие в училище 

Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности 

Лидерство и работа в екип 

Отдалечено обучение и организация на учебните дейности, документи и комуникация в Ms. Teams и Office 365 Education. 

 

ИНОВАТИВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Подходът на обърнатата класна стая 

Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда 

Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците 

Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес 

Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес 

Работа в хетерогенна класна стая/детска група. Педагогически методи и подходи за индивидуализирано обучение 

Диагностициране на индивидуалните особености на учениците. Индивидуализация и диференциация в учебния процес 

Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици 

Методика на игровото взаимодействие в разновъзрастови групи в детската градина и училище 

Практически дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у учениците 

 
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Мениджмънт на класа в дигиталната класна стая 

Електронен дневник – решение за ефективна комуникация между учители, родители и ученици 

Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация 

Създаване и използване на дигитални учебни ресурси 

Развиване на умения за самостоятелно учене у учениците чрез използване на ИКТ средства в учебния процес 

Проектно-базирано обучение при интегриране на информационните технологии 

Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност 



БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

Планиране, организация и контрол на обучението по Безопасност на движението по пътищата** 

Подготовка и обучение за безопасно поведение при бедствия** 

Пожарна безопасност, превенция на риска и спасяване** 

 

УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП 

Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в 1.-4. клас 

Усъвършенстване грамотността на учениците в 1.-4. клас чрез обучението по български език и литература 

Диагностика и развиване на умения за пространствена ориентация у учениците 1.-4. клас 

Ефективност на подготовката на учениците при целодневна организация на учебния процес 

Съвременни концепции за реализиране на учебните програми по човекът и обществото за трети и четвърти клас 

Съвременни концепции за реализиране на учебните програми по човекът и природата за трети и четвърти клас 

Съвременни концепции за реализиране на учебните програми по околен свят за първи и втори клас 

Съвременни тенденции за развитие на математическата компетентност в началния етап на образование 



УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Съвременни интерактивни техники и методическото им приложение в обучението по български език и литература 

Образователният потенциал на обучението по български език в контекста на новите учебни програми – реалности и тенденции 

Внедряване и използване на информационни и комуникационни технологии в часа по български език и литература. Създаване и 

         използване на дигитални учебни ресурси 

 
УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА 

Методи и форми за успешна мотивация на учениците по математика и развиване на математическите и дигитални компетентности 

Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност 

 
УЧИТЕЛИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 
Проектно базирано обучение по химия и опазване на околната среда 

Експериментът и разработването на проекти – активни методи за разбиране на научното изследване 



Оценяване на природонаучната грамотност на учениците чрез прилагане на изследователски подход в обучението 

Oбработка, адаптиране и управление на съвременни учебни информационни ресурси по природни науки и екология 

Неформално образование по природни науки 

Интердисциплинарно ситуационно обучение в средното училище при интегриране на технологиите 

Интерактивни модели на обучение 

 

УЧИТЕЛИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Дейностният подход в обучението по география и икономика – в основата на формиране на ключови компетентности 

Игрите в обучението по география и икономика – интерактивна учебна технология за формиране на знания, умения и компетентности 

Гражданско образование в обучението по история и цивилизации 

Съвременни подходи и стратегии в обучението по история и цивилизации 

 
УЧИТЕЛИ ПО ЧУЖД ЕЗИК 

Медийна грамотност в чуждоезиковото обучение. Успешно ползване на онлайн приложения в класната стая 

Практически примери за успешно използване на интернет ресурси в чуждоезиковото обучение (начален, прогимназиален етап) 

Европейски практики за прилагането на междупредметни връзки в обучението по чужд език (прогимназиален и гимназиален етап) 

Развиване на умения и компетентности по чужд език, ориентирани към Общата европейска рамка на езиците (начален, прогимназиален 

         и гимназиален етап) 

Съвременни методи за развиване на рецептивни и продуктивни умения в обучението по чужд език (начален етап) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ДИМОВ” – ЛОВЕЧ 

гр. Ловеч, ул. „Акад. Урумов”№ 4, тел.: 068/ 604367 

e-mail: ou_profddimov1957@abv.bg 
 

 

П Р А В И Л А 

за участие на персонала в квалификационна дейност и 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.  

- Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на персонала.  

- Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на квалификацията се договарят между директора на  

  училището и обучаващата институция.  

 

2. Принципи и критерии:  
- Адекватност на обучението;  

- Актуалност на обучението;  

- Обвързаност на обучението с професионалното и кариерното развитие;  

- Осигуряване на равен достъп за всички членове на педагогическия екип;  

- Индивидуализация, предполагаща учебни форми, съобразени с личните възможности на служителите;  

- Ефективност и практическа приложимост на обучението.  

 

3. Етапи за реализиране на квалификационната дейност:  
- Анализ на кадровия потенциал;  

- Проучване на потребностите от обучение и квалификация;  

- Определяне на приоритетите за обучение и квалификация;  

- Планиране на обучението;  

- Финансово осигуряване на обучението;  

- Организиране и провеждане на обучението;  

- Анализ и оценка на ефективността. 2 
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4. Правила за участие на педагогическия персонал:  
- Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище се осъществява по План за квалификационна дейност  

  на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година и се приема на заседание на педагогическия съвет;  

- Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел да осигури съответствие между образователната практика и  

  равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри и да даде възможност за задоволяване на професионалните  

  интереси на педагозите и за тяхното професионално развитие;  

- Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището;  

- Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията:  

По собствено желание  

По препоръка на работодателя  

По препоръка на експерти от РУО Ловеч и МОН  

- Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията се договарят между педагогическите кадри и директора на 

  училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с чл.221 – чл. 228 от ЗПУО;  

- Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които:  

Преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови ДОС  

 

 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 10/ 08.09.2021 г. и Заповед за утвърждаване № 02-

……./ …..09.2021 г.  

 

 

          Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа.  

 

 

 

 

 

                                                      ИЗГОТВИЛ: Веска Колева - ЗДУД 


