
 
 ОУ „Свети Климент Охридски“  

с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна 
тел.: 052/673-264; e- mail: oukichevo@abv.bg 

 

ПЛАН ЗА  КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ  

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2022/2023 ГОДИНА 
Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 

15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в 

съответствие с приоритетните области за продължаваща квалификация, 

определяни ежегодно от МОН. 

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната 

квалификация, съгласувани с педагогическия съвет, утвърдени от 

директора, които са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в 

международни и национални програми и проекти. 

І. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД 

Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на 

педагогическите специалисти  и успешно 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 

специалисти  в квалификационни форми на всяко ниво. 

Направленията , по които се работи през изминалата 2021-2022 год. са:   

-  работа в платформата ТИЙМС – използване на ресурсите й;  

-   Споделяне на добри практики – СЪЗДАВАНЕ НА ДИДАКТИЧНИ МАТЕРИАЛИ С 

ПОМОЩТА НА   LearningApps  ;  Добрият учител и доброто обучение;   

ПОМОЩНИКЪТ НА УЧИТЕЛЯ В  ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ                                                 

 Приетият План за квалификационна дейност е реализиран. Няма отказ за 

участие във форма за квалификация. Отчитаме затруднения при осъществяването на 

квалификационната дейност,  свързани с осъществяването на квалификационните 

форми през учебно време , особено за вътрешноучилищните квалификационни форми. 

 

В училище е създадена система за отчитане на проведените квалификационни 

дейности. 

Всеки педагогически специалист  притежава портфолио. В него той отразява своята 

квалификация със съответната  тема, получен документ.  В същото време в дирекцията 

се съхранява класьор Квалификация, в който се събират получените сертификати и 

удостоверения на педагогическите специалисти за посетените от тях квалификационни 

форми през учебната година. Тяхното отчитане става на заседанието на ПС за отчитане 

на годишните резултати.   

Финансовата осигуреност на квалификационната дейност е от средствата за 

квалификация, съгласно чл. 33 от КТД. 



Средствата за квалификация на педагогическите специалисти се  изразходват през 

учебната година. Квалификациите са съобразени с плановете на Методическите 

обединения и необходимостта на педагогическите специалисти от допълнителна 

квалификация. Принципът за достъпност и мотивацията на учителите са приоритет при 

определяне на участия в квалификационни форми през учебната година. 

Контролът по изпълнение на плана се осъществява от директора. 

След проучване на потребностите от квалификация на педагогическите кадри – чрез 

обсъждане  в края на учебната 2021-2022  година се оформиха следните изводи: 

Дейности , които се нуждаят от подобрение:  

-  работата с електронния дневник и учебната документация ;  

-   Проектно – базираното обучение; 

-  възможностите за създаване на онлайн-тестове. 

В ОУ „Св.Климент Охридски“ с.Кичево се осъществява както външна, така и 

вътрешноучилищна квалификационна дейност.  

 Функционират две МО : МО на учителите 1-4 клас и МО на учителите 5-7 клас. 

И двете МО включват и учителите в ЦДОУД. Ежемесечно се провеждат 

заседания : всеки трети вторник на месеца : 13.00 часа – МО на учителите 1-4 

клас ; 14.00 часа – МО на учителите 5-7 клас. 

2. Данни за кадровия потенциал на педагогическия състав:  

- учители 1-4 клас- назначени 6 –ма учители; всички са с висше образование , 

специалност НУП;  с  ПКС 4 – 6.  

- учители 5-7 клас – назначени са следните учители: 

Виктория Янкова Жекова – висше образование, бакалавър;  специалност 

учител по БЕЛ, история, изобразително изкуство; 4-та ПКС ; 

Миглена Маринова Александрова- висше образование; бакалавър; 

специалности – английски език, БЕЛ; 4-та ПКС; 

Маргарита Георгиева Атанасова- висше образование; бакалавър; специалности 

математика, физика, музика- ПКС 5 ; 

Антонина Георгиева Зурлова – висше образование, биология и химия, учител 

ЦДОУД, 4-та ПКС 

Данаил Стоев – висше образование , история и география , учител 5-7 клас 

 По проект Подкрепа за приобщаващото образование:  

Росица Кирова- старши ресурсен учител; 

Мария Дечева- психолог 

Задопълнителна подкрепа на  ученици със специални потребности : 

Ралица Кръстева- ресурсен учител- 0,5  

Мариана Колева- логопед – 0,5     

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основна цел: Развитие на професионалните нагласи и ценности на учителите. 

       Подцели: 

1. Повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка и създаване на 

мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.  

2. Подобряване качеството на педагогическия труд чрез усвояване и прилагане на нови 

образователни технологии. 

3. Постигане на по-висока ефективност в учебно-възпитателната дейност, изразяваща 

се в овладяване на трайни знания, умения и навици от учениците, успешната им 

социализация и социална позитивна идентификация. 

Чрез осъществяване на целите ще се стремим да изградим училищната визия, а именно:  

„ ОУ „Св.Кл.Охридски“ с.Кичево – такова , каквото трябва да бъде училището „ 



Задачи 

  1. Да се стимулират учителите  към самоподготовка и усъвършенстване за използване 

на педагогическата практика, насочена към образователните програми. 

2. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност чрез разнообразни форми за 

проверка и оценка на знанията и уменията с цел повишаване качеството на обучение. 

3. Да се повиши интереса и развитието на творческите способности на учениците чрез 

включването им в разнообразни дейности и подпомагане тяхното интелектуално, 

духовно и нравствено израстване. .  

4. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 

 •  Проектно-базирано обучение- учениците да придобият умения за работа по проекти; 

• Затвърждаване на знанията и уменията на педагогическите специалисти за 

създаване на онлайн тестове – възможност за провеждане на изпитвания в 

електронна среда 

2. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището; 

         • Оптимизиране интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация и 

функционалност ;опазване на МТБ; 

        • Диагностика на проблемите и отношенията между основните групи в 

училищната общност, формулиране и прилагане на корекционни мерки. 

 

ІII. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Във връзка със ЗПУО и съпътстващата нормативна уредба  за обучения през новата 

учебна година приоритетни теми са: 

- работа с електронния дневник – във връзка с пропуските на учителите , 

установени след края на учебната 2021-2год.  ; 

- Модернизиране на образователно-възпитателния процес чрез запознаване със 

съвременните тенденции в областта на образованието и прилагането на 

иновативни форми на преподаване, проверка и оценка на знанията на 

учениците; 

 

IV  ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

- учители 1-4 клас; 

- учители 5-7 клас; 

- класни ръководители 

    

V ФОРМИ: Самообразоване, самоусъвършенстване, семинари, сбирки, открити уроци, 

работни срещи, квалификационни курсове 

 VI ОРГАНИЗИРАНЕ 

1. На училищно ниво – вътрешноучилищна квалификационна дейност. 

2. Извънучилищна квалификационна дейност – департамент за усъвършенстване 

на учители,  гр. Варна, квалификационни курсове, организирани от РУО. 

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ - размер на планираните средства, правила, начини и 

условия за финансиране 

- Средствата за квалификация са от бюджета на училището . Определят се за 

всяка календарна година - 1,2 % от  средства по §1 „Фонд работна заплата” от бюджета 

на училището 

-  вътрешноквалификационната дейност се финансира от бюджета на училището; 

- извънучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета, дарения по 

воля на дарителя, средства по проекти и програми за квалификационна дейност; 



- когато сумата за определена квалификационна дейност на служител надвишава 

финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично 

участие на служителя; 

- при наличие на желание от служител за участие в квалификационна дейност с лично 

финансиране , след съгласуване с директора му се предоставя тази възможност; 

- разходите за придобиване на по-висока ПКС се финансират лично от учителите. 

         

VIII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически 

практики на всички нива. 

2. Създаване на атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи, при 

неуспехи, трудности и проблеми.      

 3.Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети.             

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

форми на проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни 

изисквания. 

5. МО на учителите 1-4 клас и МО на учителите 5-7 клас- действащи, търсещи, 

иновативни и с изявен стремеж към самоусъвършенстване и самообразование. 

6. Създаване на регистър на проведените квалификационни дейности през учебната 

година , запознаване на заседание на педагогическия съвет и пропагандиране на 

резултатите от проведените квалификационни дейности; 

 

IX. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

1. Предвидени дейности: 
 

№ Тема Форма 
Период на 
провеждан

е 

Целева 
група 

Отговорник за 
провеждането 

Лектор/ 
организация 

1 

Работа с учебна 

документация. Работа 

с Електронен дневник 
Работна 

среща 

септември.- 

октомври 
Учители   директор 

Общоучилищна 

квалификационна 

дейност 

8 академични часа 

2 

Сравнителен анализ на 

резултатите от входно 

ниво и 

изработване на план за 

работа през учебната 

2022/2023 г. 

дискусия До 20.10. Учители   
Председатели на 

МО и ПК 

Вътрешно-

училищна форма  

3 

Изработване на 

печеливши 

стратегии и методи при 

подготовката на ученици 

за 

участие в национални 

олимпиади и състезания 

дискусия ноември Учители   
Председатели на 

МО и ПК 

Вътрешно-

училищна форма 

4 
013022 Проектно 

базирано обучение 16 

академични часа 

Тематичен 

курс 

Декември Учители Директор ДИКПО Варна 

 



5 

 Възпитание и 

обучение 

Семинар Декември Учители 
Директор 

 

Общоучилищна 

квалификационна 

дейност 

4 академични часа 

6 

Часът на класа - време за 

среща на класния 

ръководител  с неговите 

ученици 

Семинар  февруари Учители   Виктория Жекова 

Общоучилищна 

квалификационна 

дейност 

4 академични часа 

7 

 010222 Стратегии за 

учебно мотивиране на 

учениците 16 

академични часа 

Тематичен 

курс 

Март-април Учители Директор ДИКПО, Варна 

 

8 

Разработване на лична 

квалификационна карта 

за отчитане на 

резултатите от 

проведената през 

учебната година 

квлаификационна 

дейност  

 август учители 
М.Александрова 

Г.Димитрова 
 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 

9/08.09.2022 г.  и утвърден със заповед  на директора на училището № 434-РД-09-

434/12.09.2022 г.. 

 

 

 

 

 

 

 


