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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. ЦЕЛИ 

 

1. Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети, 

като част от общото модернизиране на образователния процес в училище. 

2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите в съответствие с 

динамиката на общественото развитие и новите образователни изисквания. 

3. Осигуряване на прилагането на новите стандарти в обучението и реализиране на новите учебни програми. 

4. Създаване на условия за повишаване на мотивацията за развитие и самоусъвършенстване на учителите. 

5. Подбор на целесъобразни квалификационни форми за педагогическите специалисти, които да са основа за 

устойчиво развитие, положителни промени в личността на учениците и овладяване на знания, умения и 

ключови компетенции. 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

       

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на 

училището. Към него се прибавят плановете на методическите обединения. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез 

обмяна на добър педагогически опит. 

3. Да се създадат условия за откритост и гласност при постигане на успехи и приложения на добри практики. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване и приложение на иновационни методи и подходи 

на преподаване на учебното съдържание по предмети. 

5. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване  в съответствие с новите образователни изисквания 

и да бъдат стимулирани професионалните изяви на учителите. 



 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

 
Въвеждаща квалификация 

 

Тема 

Форма 

(семинар, тренинг 

и др.) 

Време на 

провеждане 

Целева група 

(брой) 
Ръкододител/отговорник 

Брой 

академични 

часове 

Методическа помощ Обмяна на опит Целогодишно 

Новопостъпили и 

млади колеги,  

колеги, прекъснали за 

няколко години 

преподавателска 

дейност 

Главни учители/ 

Председатели на МО 
 

Споделяне на опит 

при работата с 

програмите за 

профилирана 

подготовка 

Работни групи 

По план за 

отделните 

МО 

Учители в XI и ХII 

клас 

Главни учители/ 

Председатели на МО 
3 часа 

Изготвяне на 

портфолио 
Работни групи 

По план на 

МО 
Учители Главни учители 2 часа 

Нови методи на 

преподаване, 

интегриране на ИКТ в 

обучението 

Вътрешно-

училищни 

конференции, 

уъркшоп и др. 

Целогодишен 
Учители от всички 

степени 

Председател на МО по 

математика и 

информатика 

2 часа 

Прилагане на нови 

нормативни 

документи в 

образованието 

Работни групи 
По план на 

МО 
Всички учители 

Зам.-директори/ 

главни учители 
2 часа 

Електронна версия на 

учебници 
Уъркшоп По план Всички учители Председатели на МО 4 часа 

Работа с ученици със 

СОП 
Работни групи По план 

Учителите от начален 

и прогимназиален 
Главни учители 4 часа 



етап 

Работа с ученици в 

риск, с хронични 

заболявания, 

застрашени от 

отпадане 

Работни групи По план 
Учители от начален и 

прогимназиален етап 
Главни учители 4 часа 

Работа с ученици, 

които не владеят 

български език 

Работни групи По план 

Учители по български 

език, 

Учители от начален 

етап 

Председател на МО по 

български език 

Председател на МО на 

учителите от начален етап 

6 часа 

Работа в 

мултикултурна среда 
Работни групи По план 

Всички учители 

 

Заместник-директори/ 

Главни учители 
6 часа 

Запознаване с картата 

за атестиране 
Работни групи По план Учители 

Заместник-директори/ 

Главни учители 
3 часа 

Актуални въпроси 

Семинари на РУО, 

МОН, СУ „Св. Кл. 

Охридски“ и др. 

По план Учители 
Директор/ 

Главни учители 
 

 

 

 

Продължаваща квалификация 

 

Тема 

Форма 

(семинар, 

тренинг и др.) 

Време на 

провеждане 

Целева група 

(брой) 

Брой 

академични 

часове 

Източник на 

финансиране 

Ежегодни съвещания на РУО  По план на РУО Учители  РУО 

Как да мотивираме учениците 

си? 
Работни срещи По план Учители  Училището 

Добри педагогически практики 
Творчески 

коментар 
По план на МО Учители  Училището 

Добри практики за работа с 

родители 
Работни групи По план Учители  Училището 



Разработване на общи за 

випуските входящи нива по 

предмети, както и на единни 

критерии за оценяване 

Работни групи  

по МО 
По план Учители  Училището 

Разработване на общи за 

випуските текущи писмени 

работи, както и на критерии за 

оценяване 

Работни групи по 

МО 
По график Учители  Училището 

Методика на обучението по 

Безопасност на движението по 

пътищата  

Квалификационен 

курс 
По график Учители  Училището 

Прилагане на Карта за 

функционална оценка на 

индивидуалните потребности 

на учениците със СОП 

Обучение По график 

Логопед, 

психолог, 

ресурсен учител 

 Училището 

Умения за ефективна 

комуникация 

Обучение/ 

обмяна на опит 
По план 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 Училището 

Стратегия за справяне с 

конфликти 

Обучение/ 

обмяна на опит 
По план 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 Училището 

Оценка на училищна 

готовност на учениците в 1. 

клас 

Обучение/споделя

не на опит 
По план 

Учители от 

начален етап 

Психолог 

Ресурсен учител 

Логопед 

 Училището 

Прилагане на инструмент за 

идентифициране на маркери 

на риск при ученици и за 

определяне на възможности за 

предоставяне на допълнителна 

подкрепа 

Обучение По график 1 специалист  МОН 

Работа с ученик по конкретен Обучение По график Логопед  МОН 



случай за определяне на 

нивата на допълнителна 

подкрепа 

Диференциране и адаптиране 

на учебно съдържание 
Обучение По график 1 учител  МОН 

За равен достъп в условия на 

криза 
Обучение По график 

Ученици, 

родители и 

педагогически 

специалисти 

 
Национална 

програма 

Подготовка за Немска езикова 

диплома в час 
Обмяна на опит Целогодишно 

Учители по 

немски език в 

гимназиален етап 

 Училището 

Добри практики на 

методическите обединения по 

чужди езици 

Обмяна на опит По график 
Учители по чужди 

езици 
 Училището 

Die Welt der Religionen – 

партньорства, училищен обмен 

с училища в Германия, Турция 

и Унгария 

Обучителна 

дейност по 

програма 

Еразъм+, ключова 

дейност 2 

Двугодишен 

обучителен 

период 

5 учители  Програма Еразъм 

Работа в онлайн-среда Работни групи Целогодишно Всички учители 2 часа Училището 

Дидактико-методически 

въпроси 
Уъркшоп По план Всички учители 4 часа Училището 

Ние, учителите в Европейския 

съюз – Lehrerbruecke в гр. 

Ваймар 

Уъркшоп Януари 2023 
1 учител по 

немски език 
24 часа 

Европейска 

програма 

Lehrerbruecke 

Актуална тема за Европа и 

Европейския съюз 

Уъркшоп 

„Шулбрюке”, гр. 

Ваймар, Германия 

Октомври 2022 
1 учител по 

немски език 
25 часа 

Европейска 

програма 

Schulbruecke 

Методика на обучението по 

руски език 

Семинари/ 

конференции 
По график 

Учители по руски 

език 
16 часа 

Руски културно-

информационен 

център 

Съвременни методи и Работна група По график Учители по ФВС 2 часа Училището 



безопасност в обучението по 

ФВС в училище 

Младежите в Европа 

дебатират 
Обучение По план 

Двама учители по 

немски език 
24 часа 

Консултантска 

служба към 

Посолството на 

ФРГ 

Работа по проект „Четящи 

лисичета“ 
Обучение По план 

1 учител по 

немски език 
24 часа 

Консултантска 

служба към 

Посолството на 

ФРГ 

Актуални теми в 

образованието 

Обучителни 

курсове, 

семинари, 

уъркшопове 

По график 
Директор, зам.-

директори 
 МОН/Училището 

Shkolo Академия – добри 

методически практики 

Уебинар, 

обучителни 

курсове 

По график Всички учители  Училището 

Курс „Лидерство в училище“ Серия обучения По график Всички учители  
Фондация 

„Заедно в час“ 

Работа с електронни ресурси Обучение По график Всички учители  

Издателства, 

учебни 

платформи 

Зимняя школа Института 

Пушкина 
Обучение По график 

Учители по руски 

език 
 

Държавен 

институт за руски 

език „А.С. 

Пушкин“ 

Работа с интерактивна дъска, 

интерактивен дисплей и 

прилежащ софтуер 

Обучение По график Всички учители  Училището 

Методика на обучението по 

руски език 

Семинари/ 

конференции 
По график 

Учители по руски 

език 
 

Руски държавен 

педагогически 

университет 

„А.И. Херцен“ 



 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет №13 от 14.09.2022 г. и подлежи на актуализиране. 

 

Приложения:  
1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционална квалификация през учебната година. 

2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година. 

 

 

Квалификация на учители 
Семинари, 

уебинари 
По график 

Учители по 

немски език 
 

Посолство на 

Германия 

Методика на обучението по 

френски език 
Семинари По график 

Учители по 

френски език 
 

Френски 

институт в 

България 

Актуални теми 

Семинар – 

изнесено 

обучение 

Октомври/ 

ноември 2023 

Всички учители  

(ок. 50) 
16 Училището 

Актуални теми 

Семинар -   

изнесено 

обучение 

Юли 2023 
Всички учители  

(ок. 50) 
16 Училището 


