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ПЛАН  ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 
№1 от 14.09.2023 г. 

 

 

 

І. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

Квалификацията е непрекъснат процес, необходим за професионално 

усъвършенстване и кариерно развитие на педагогическите специалисти за повишаване 

на авторитета и социалния им статус. Планът за квалификация на педагогическите кадри 

в СУ« Иван Вазов» през учебната 2022/2023 година е разработен във връзка с 

потребностите от квалификация на педагогическите кадри и осъществени квалификации 

през миналата учебна година.Организацията и координацията за реализиране на 

дейностите по плана ще се осъществява от директора и заместник-директора по УД и в 

тясно сътрудничество с РУО. Задължително условие е и партньорството със синдикални 

организации, , областни и общински администрации, висши училища, департаменти по 

квалификации, неправителствени организации, лицензирани центрове за професионално 

обучение и др. 

ІI. ЦЕЛИ 

 Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа за 

професионално усъвършенстване на педагогическите специалисти. 

 Подкрепа на професионалното и кариерно развитие на младите кадри  в 

училище и стремеж за задържането им на работното място. 

гр. Мездра 3100, област Враца, ул. “Георги Димитров” №32 
тел.: 0910/9-24-58 директор, 0910/9-23-25 канцелария 

e – mail: vazov_school@ vazov_school.com,  www.vazov-school.com 

http://www.vazov-school.com/


 Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на 

общественото развитие и образователни изисквания. 

 Да се заложи на мобилността и гъвкавостта като се насърчават 

педагогическите специалисти за учене, взаимстване на добри практики и 

продължаваща квалификация през целия живот. 

 Осигуряване на качество в квалификационната дейност, ориентирана към 

пазара на труда. 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 Постигане на положителни промени в личността на учениците и 

овладяване на трайни знания и навици чрез формиране на умения за 

самостоятелно учене, развитие на индивидуалността и стимулиране на 

творческите заложби на учениците. 

 Придобиване на умения за представяне по достъпен начин на добри 

практики и постижения на други учители. 

 Формиране на умения за разработване на проекти с цел подобряване 

качеството на образование и осигуряване на безопасна и естетична 

училищна среда. 

III. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ 

ПРИОРИТЕТИ 
Организиране и провеждане на квалификационни дейности за повишаване 

компетенциите на педагогическите специалисти според личните им предпочитания на 

принципа на доброволност, осъзната потребност и обективна оценка за тяхната 

полезност в рамките на действащата нормативна уредба чрез: 

 Утвърждаването на методическите обединения като център за 

вътрешноквалификационна дейност и действена форма за 

самоусъвършенстване на учителите, създаване на система за съхранение 

на документацията на методическите обединения. 

 Самоусъвършенстване чрез извънучилищната и вътрешноучилищната 

система за квалификация. 

 Създаване на връзки и контаткти между училището и останалите 

структури на образователната система — настоятелство, обществени 

съвети и други институции. 

 Работа по национални програми и проекти. 

 Приложение на съвременните тенденции в обучението и разчупване на 

стереотипните форми. 

IV.ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
Методически обединения в СУ“Иван Вазов“ 

МО Председатели Членове (брой) 

Хуманитарни науки Данаил Димитров 10 

Чужди езици Йоана Константинова 6 

Математика 

Информатика и ИТ 

Румяна Станимирова 8 

Начален етап Венета Чобова 6 

Природни науки Петя Антонова 4 



Учители група Ирена Янева 8 

Изкуства и спорт Христо Иванов 4 

Класните ръководители Йорданка Илиева 23 

Обща и допълнителна 

подкрепа 

Емилия Гарванска 5 

 

 

Педагогически специалисти, придобили ПКС 

 

ПКС 
Брой 

носители на ПКС 
Брой придобили ПКС през 2021/2022 уч. г. 

V 3 2 

ІV 10 2 

ІІІ 11 9 

ІІ 5 1 

І 1 - 

 

V. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чиито план е 

неразделна част от годишния план на училището. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към 

активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит. 

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

при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети. 

5. Да се създаде мотивация на учениците чрез разнообразни форми за проверка и 

оценка на знанията. 

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване  в електронна 

среда от разстояние 

7. Стимулиране на професионалните изяви на учителите. 

8. Да се внедрят иновативни практики за повишаване качеството на обучение по 

профилиращи предмети: 

8.1. иновации за интерактивно обучение 

8.2. иновации за оценяване знанията на учениците 

9. Да се осигури съответствие между социалната практика, образователната 

система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри. 

VI.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
Квалификацията на педагогическите специалисти по НАРЕДБА № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти : 

- въвеждаща — за адаптиране в образователната среда и за методическо и 

организационно подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които: 

а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

6) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията; 



в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни 

години; 

г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в 

училищата  

- продължаваща — за непрекъснато професионално и личностно 

усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично 

актуализиране и допълване на знанията, уменията и компетентностите: 
а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи; 

6) по професионалния профил на педагогическия специалист; 

в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности; 

г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес; 

д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

е) за организационни и консултативни умения; 

ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни; 

з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност; 

и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен; 

й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или 

специализация. 

Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на 

вътрешноинституционалната квалификация. Работодателят определя наставник в срок 

до два месеца от встъпването в учителска длъжност на педагогическия специалист по чл. 

45, ал. 1, т. 1, букви "а" — "г". Наставникът подкрепя новоназначения учител в процеса 

на адаптирането му към учителската професия и го подпомага методически и/или 

административно при изпълнението на задълженията му 

Продължаващата квалификация  се извършва от висши училища, научни 

организации, специализирани обслужващи звена или обучителни организации, чиито 

програми са одобрени от министъра на образованието и науката 

VII.Организационните форми за повишаване на квалификацията са: 

за продължаващата квалификация: 

а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари; 

6) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата 

подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с 

управление на образованието; 

в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2; 

г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори 

чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен 

професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни 

технологии и практики; 

д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за 

представяне на резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за 

професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения; 

за вътрешноинституционалната квалификация: 

а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми; 

б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески 

проекти; 

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения; 

г) споделяне на иновативни практики 

Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: 

 по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 в не по-малко от 48 

академични часа за всеки период на атестиране; 



 в рамките на вътрешноинституционалната квалификация — в не по-малко 

от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист 

VIII. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 
Изборът на теми за квалификация става след проведена анкета и проучване 

мнението на учителите относно трудностите, които срещат в работата си с учениците и 

техните родители. Във връзка със ЗПУО и съпътстващата нормативна уредба, за 

обучения през новата учебна година приоритетни теми са: 

 Форматиране на документи в облака 

 Компетентностен подход 

 Google Сертификатори 

 Агресията в училище 

IX. ФИНАНСИРАНЕ 
Дейностите по реализиране на плана за квалификация на СУ « Иван Вазов» през 

учебната 2022/2023година се осигуряват в рамките на одобрените с бюджета за 

2022/2023 г. средства за квалификация чрез бюджетите на Министерство на 

образованието и науката и други министерства и ведомства, чрез бюджета на общината 

и на гимназията- 1,2 % от ФРЗ за 2019г. и 2020 г.  ,  чрез Национални програми и проекти. 

● Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 

календарна година и са в размер на 1,2 % от годишния ФРЗ. 

● Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището. квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, 

дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна 

дейност. 

● Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 

надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с 

лично участие. 

● При наличие на заявено желание от определен учител за участие в 

квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на 

училището, му се предоставя тази възможност. 

● Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално 

квалификационна степен се заплащат от учителите. 

X. 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. Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати, чрез разнообразни 

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

изисквания. 

8. Действащи професионални общности като форма за самоусъвършенстване и 

професионално израстване на кадрите. 



9. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и 

популяризиране на резултатите . 

XI. КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ И ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
Формите за провеждане на квалификационно обучение на педагогическите кадри 

в СУ « Иван Вазов» през учебната 2022/2023 година: курсове, семинари и практически 

обучения по следните основни тематични направления: 

 интерактивни методи на обучение; 

 гражданско образование в училищата; 

 безопасност на движението; 

 професионално ориентиране и сближаване със сферата на заетостта; 

 формиране на мотивация за учене през целия живот; 

 превенция на отпадащи ученици от училище; 

 електронни образователни ресурси и работа в дигитална среда 

 работа с ученици със специални образователни потребности; 

 здравно и екологично възпитание; поведение при тероризъм, бедствия и 

аварии; 

 превенция на деца и ученици в риск. 

 

ВЪВЕЖДАЩА И ІІРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Въвеждаща квалификация Продължаваща квалификация 

 

Тема 

Форма 

/семинар, 

обучение, 

тренинг, 

др./ 

Време на 

провеждан

е 

Целева 

група 

/брой/ 

Тема Форма 

/семинар, 

обучение, 

тренинг, 

Време на 

провежда

не 

Целева група 

 

Брой 

академични 

часове 

Методическа 

помощ на 

новоприетите 

преподаватели 

обучение септември  Електронен 

дневник 

обучение, 

тренинг 

 

целогоди

шно 

Всички 
пeдагогически  

специалисти 

 

Въвеждане в нов 

длъжност, 

включително по 

управление на 

институцията 

обучение септември  Професионалн

ото 

портфолио 

обучение, 

тренинг 
целогоди

шно 

Всички 

пeдагогически  

специалисти 

 

   2 Учебни 

програми 

профилирана 

подготовка за 

съответния 

учебен 

предмет 

обучение, 

тренинг, 

 

целогоди

шно 

Учители по 

предмети 

 

        

    Придобиване 

на по-висока 

професионалн

о- 

обучение, 

тренинг 
целогоди

шно 

Всички 

педагогически 
 

квалификацио

нна 

степе

н 

  специалисти 



    Придобиване 

на нова 

обучение целогоди

шно 

Всички  

или 

допълнителна 

професионалн

а 

квалификация 

или 

специализаци

я 

тренинг  педагогически 

специалисти 

    Иновативни 

подходи в 

образователни

я процес 

обучение, 

тренинг 

целогоди

шно 

Всички 

учители 
 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕІІІНОИНСТИТУЦНОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Тема Форма Време на 

провеждане 

Целева група Отговорник 

Разработване на 

планове за дейността 

на методичните 

обединения 

Работна среща Септември Членовете на МО Председатели на 

МО 

Оказване на 

методическа и 

педагогическа помощ 

на млади 

колеги. 

Дискусия целегодишно Членовете на МО Председатели на 

МО 

Провеждане на 

квалификационни 

методически 

сбирки с учителите 

за обсъждане на 

изменения в 

нормативната 

уредба. Правила за 

прилагането им  

дискусия Октомври Членовете на МО Председатели на 

МО 

Обмяна на идеи и 

успешно практики 

между учителите в 

методическото 

обединение. 

дискусия целегодишно Членовете на МО Председатели на 

МО 

Анализ на 

резултатите от 

дискусия Октомври  Главен учител 



 

 

проведеното входно 

ниво по предмети и 

набелязване на мерки 

за предотвратяване на 

пропуските. 

Развитие на таланта и 

творческите 

умениявзаниманията 

по интереси 

практикуми в 

занимания по 

интереси 

Март учители 

ръководители на 

групи 

координатор 

Ролята на учителя 

за формиране на 

позитивен климат в 

класа 

дискусия   Председател на 

МО, главен 

учител, 

педагогически 

съветник 

Разработване на 

изпитни теми и 

материали за 

общински кръгове 

на олимпиади 

 

 

работна среща Всички учители  Председатели на 

МО 

Анализ на 

резултатите от 

проведени HBO и 

ДЗИ по предмети и 

набелязване на 

мерки за 

предотвратяване на 

пропуските. 

дискусия 

работна среща 

  Председатели на 

МО 

Ежемесечни срещи 

на МО за обсъждане 

на текущи въпроси 

работна среща   Председатели на 

МО 


