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I. ЦЕЛИ 

Основна цел:Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички аспекти на 

образованието по предмети като част от общото модернизиране на образователно – възпитателния  процес в 

училище. 

 
 Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за 

самоусъвършенстване на учителите. 

 Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в 

съответствие с динамиката на общественото развитие и образователни изисквания. 

 Създаване на нагласа сред учителите за връзката на професионалното им развитие с развитието на 

училището. 

 Създаване на условия за качествено преподаване и развиване на творчеството. 

 Оптимизиране на квалификационната дейност на учителите. 

 Поддържане на положителен психоклимат на работа и учене и редуциране ситуациите на напрежение, стрес и 

дезинформация /предвид настоящата обстановка/. 

 Използване кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически и организационни модели 

и практики. 
 

II. ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ  

 

1. Повишаване на учителския капацитет и компетентности и в условията на продължаващата пандемична ситуация 

в следните дейности:  

 превръщане на общообразователната подготовка от обучение, изцяло базирано на знания, в обучение, 

ориентирано към управление на компетентностите и насочено към преодоляване на необходимостите, 

породени от живота;  

 представяне на учебно съдържание по интересен и иновативен начин;  

 развитие на умения за споделяне добри практики и интегриране на дейности.  



 

2. Активно използване на ИКТ като начин за подобряване на компетенциите за учене и развиване на уменията за 

решаване на проблеми, готовност  за превключване на обучението и в електронна среда от разстояние при нужда.  

 

 
III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

 Разработване на система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от Годишния 

план на училището.  

 Усъвършенстване организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на 

учителите. 

 Поддържане и усъвършенстване на професионалните умения на учителите в съответствие със съвременните 

изисквания. 

 Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и 

неуспехи, трудности и проблеми. 

 Обмяна на добри практики в методическите обединения и утвърждаването им  като действена форма за 

самоусъвършенстване. 

 Създаване на система за съхранение и споделяне опита на методичните обединения.  
 

  
 

IV. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

КОЛЕКТИВ. ДЕФИЦИТИ И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ 

 

 Професионален отговор на динамиката на промените. 

 Професионално израстване на педагогическия колектив. 

 Обогатяване процесите на планиране в образователния процес. 

 Промяна степента на мотивация на педагозите. 

 Установяване на добро взаимодействие между учителите. 



 
ДЕФИЦИТИ 

 

 Липса на публикации на методически разработки на учителите в печатни и електронни медии. 

 Липса на достатъчно ресурси за създаване на електронни уроци.  

 Мотивацията и оценяването на учениците.  

 Формирането на социални умения у учениците. 

 По – голяма практическа насоченост по предмети. 

 

 
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
 Усвояване на система от професионални компетенции, които са необходими за успешното упражняване на 

професията. 

 Положителни промени в професионална дейност в резултат на участие в обученията. 

 Влияние на резултатите от обученията върху цялостната дейност на училището. 

 Увеличаване броя и мотивацията за работа на учителите, включени в различни проекти. 

 Подобряване на работата  в екип. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
 

І.ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА  КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 

№ ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

ТЕМА 

ФОРМА ВРЕМЕ НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ОТГОВОРНИК 

 

1 Съгласуване и уеднаквяване на критериите за 

оценка на знанията и уменията на учениците 

по  български език и литература. 

работна среща месец 

септември 

учители по БЕЛ 

2 Вербална и невербална комуникация при 

изучаването на ЧЕ 

тренинг месец 

септември 

Емилия Бойкова 

3 Обсъждане на учебни програми и изискания 

при изготвяне на тематични планове 

работна среща месец 

септември 

Михаил Башев 

Карамфилка  Дичева 

Елица Трендафилова 

 

 

4 Запознаване и обсъждане новостите в 

учебните програми за 11 клас /профилирана 

подготовка и гражданско образование/, 

промените според ЗПУО. 

работна среща месец 

септември 

Магдалена Арнаудова 

5 Дейностно ориентираният подход в 

обучението по чужд език, или как да 

превърнем предмета „английски език“ в 

реално средство за комуникация. 

семинар месец 

октомври 

Евдокия Симонова 

6 Съвременният учител. Социални умения и 

компетентности 

семинар месец 

октомври 

Бойка Котелска 

Ирина Сандова 

7 Обучението по български език и литература и семинар месец Марияна Бунева 



e-Twinning проектна дейност. ноември 

8 Преподаване на профилиращ предмет Чужд 

език във втори гимназиален етап по новия 

учебен план 

беседа месец 

ноември 

Елена Моллова 

Евдокия Симонова 

9 Съвременен модел на учебно занятие. 

Планиране на педагогическата дейност  

семинар месец 

ноември 

Татяна Кралева 

10 Продуктивно ориентирана работа с текст в 

часовете по ЧЕ 

работна среща месец 

ноември 

Елена Моллова 

11 Формиране на умения за  работа със 

статистическа информация чрез изучаване на 

регионална география на България 

семинар месец 

ноември 

Жанет Велкова 

 

12 Анализ на проведеното диагностично 

изследване на учениците в начален етап през 

2020/2021 учебна година 

работна среща месец 

ноември 

Диана Мусърлиева 

13 Развиване на комуникативните 

компетентности в часовете по литература 

семинар месец 

декември 

Лариса Маринова  

14 Работа по проекти в обучението по ЧЕ: 

обсъждане на критерии за оценяване и 

самооценяване на учениците за работата им 

по проекта 

работна среща месец 

декември 

Биляна Дудуновска 

15 Дисциплина чрез сътрудничество 

 

дискусионен 

форум 

месец 

декември 

Бистра Чолакова 

16 Предимства и недостатъци на дистанционното 

обучение 

дискусия месец 

декември 

Елена Бекярова 

17 Влиянието на COVID – 19 върху физическата 

дееспособност на учениците 

семинар месец 

декември 

Евелина Заимова 

18 Ролята на началния учител за стимулиране на семинар месец Мария Макакова 



самостоятелната дейност на учениците по 

време на урока и извън него 

декември Сузана Бодукова 

19 Иновативност и интерактивност – 

приложението им в съвременния 

образователен процес 

тренинг месец 

декември 

Анелия Софтева 

Соня Кънева 

20 Стратегии и нови принципи на обучение в 

приобщаващите класни стаи 

семинар месец 

януари 

Малинка Синапова 

21 Мениджмънт на ученическия клас семинар месец 

януари 

Антония Георгиева 

 

22 Традиционни иновационни форми на работа 

при деца със СОП 

семинар месец 

януари 

Марияна Бунева 

23 Възможности за обучение по чужд език при 

ученици със специални потребности 

дискусионен 

форум 

месец 

януари 

Елена Моллова 

24 Новости в учебната програма за профилирана 

подготовка по информационни технологии в 

единайсти  клас и проблеми при прилагнето 

им 

дискусия месец 

януари 

Оксана Кисимова 

25 Проектният метод в обучението 

 

семинар месец 

януари 

Карамфилка Дичева 

26 Моето професионално кариерно развитие семинар месец 

януари 

Йълдъз Ахмед 

27 Активното учене като средство за развитие на 

ключови компетентности 

семинар месец 

януари 

Виолета Хаджийска 

Росица Добрева 

Софка Карова 

28 Методи и подходи при работа  с 

хиперактивни деца  с нарушена концентрация 

семинар месец 

януари 

Стиляна Каменова 

Капка Узунова 

29 Безопасно поведение и сигурност на семинар месец Светлана Дишлиева 



учениците от І до ІV клас януари Юлия Демирова 

30 Изпити за придобиване на международно 

признат сертификат за владеене на ЧЕ-видове 

и формат 

беседа месец 

февруари 

Искра Дюлгерова 

31 Формиране на умения за работа с графични 

техники 

семинар месец 

февруари 

Ивайло Михайлов 

32 Класната стая на 21 век – умения, иновации, 

технологии 

тренинг месец 

февруари 

Бойка Котелска 

Ирина Сандова 

 

33 Мултидисциплинарният урок – бъдещето на 

уроците и урок от бъдещето 

работна  

среща 

месец 

март 

Мирела Кукова 

34 Контролът и оценяването в урока по ЧЕ семинар месец 

март 

Бистра Чолакова 

35 Използване на дидактически игри в 

обучението по математика 

семинар месец 

март 

Стела Горялова 

36 Стереотипите, като причина за агресията семинар месец 

март 

Елица Трендафилова 

37 Прилагане на иновации в обучението семинар месец 

март 

Магдалена Арнаудова 

38 Нискотехнологични помощни средства за 

развиване на графични умения и умения за 

четене при деца със СОП 

семинар месец 

март 

Диана Мусърлиева 

39 Стратегии за мотивиране на учениците в 

часовете по самоподготовка 

семинар месец 

март 

Стиляна Каменова 

Капка Узунова 

40 Използване на ИКТ в учебния процес лектория месец 

март 

Диляна Младенова 

41 Презентационни умения и креативност в лектория месец Радостина Димитрова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаването март Емине Качарова 

Савина Дерменджиева 

42 Приобщаващо образование семинар месец 

април 

Антония Георгиева 

43 Особености при подготовката по математика 

на учениците от 10 клас за НВО 

семинар месец 

април 

Мария Близнакова 

44 Интегрираното обучение на деца със СОП семинар месец 

април 

Дарина Хаджиева 

45 Високо и ниско-технологични средства при 

работа с ученици със СОП 

семинар месец 

април 

Магдалена Евтимова 

46 Личностно – ориентиран образователен 

процес 

семинар месец 

април 

Мария Макакова 

Сузана Бодукова 

47 Прилагане на разнообразни  методи в 

обучението по математика 

дискусия месец 

април 

Соня Кънева 

Анелия Софтева 

48 Национално външно оценяване по 

Информационни технологии в 10 клас 

работна  

среща 

месец 

май 

Елена Бекярова 

Мехмед Качаров 

49 Съвремените аспекти на обучението по ФВС семинар месец 

юни 

Васил Гаров 



ІІ.ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
№ ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ ФОРМА ВРЕМЕ НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ОТГОВОРНИК 

1 Безопасност на движението по пътищата квалификационен курс септември 

 

ЗДУД 

комисия 
2 Учителско портфолио квалификационен курс февруари ЗДУД 

комисия 
3 Квалификация на педагогически специалисти 

по НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ  и ПРОЕКТИ  

по график на РУО на МОН и на МОН 

квалификационни 

курсове,семинари, 

обучения и др. 

учебна година директор 

ЗДУД 

комисия 

 
Забележка: Темите и обучаващите организации могат да се променят през учебната година според потребностите и 

интересите на педагогическите специалисти. 

 
 
 
 
 
 
 
Планът за квалификационната дейност на СУ”Отец Паисий” – гр. Мадан за учебната 2020 / 2021г. може да 

претърпи промени в процеса на работа. 

 
 



ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

   За учебната 2020/2021 година за квалификация на педагогическите кадри са определени 1,2% от годишните 

средства за работна заплата на педагогическия персонал, съгласно чл. 35 от  Колективен трудов договор за 

системата на Народната просвета от 19.06.2016г. 

Финансова година 2020 – от 15 септември до 31 декември:  258990 лв. 

1,2 % от фонд работна заплата – 3108 лв.  

Финансова година 2021 – от 01 януари –14 септември: 628978 лв. 

1,2% от фонд работна заплата – 7548 лв.  

Планирани средства за квалификация за учебната 2020 /2021 година: 10656 лева 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 9 / 11.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

планове на МО. 

 

 

Изготвили: 

1.  Евдокия Симонова – старши учител по английски език………………. 

 



 

ОТКРИТИ УРОЦИ 

№ 

по ред 

ТЕМА ОТГОВОРНИК СРОК 

1  „СЕПТЕМВРИЙСКИ ЗВЪН” -  посрещане на 

първокласниците в строя и откриване на учебната 

година-„Хубаво е в първи клас” 

Руска Коруджиева 

Стоянка Павлова 

 

септември 

2 Обикновени дроби – V клас Стела Горялова октомври 

3 Горива и храни– Хб клас Карамфилка Дичева октомври 

4 Генетични аномалии и болести при човека – Хб клас Елица Трендафилова ноември 

5 Усъвършенстване и прилагане на техническите 

похвати във волейбола –ХIб клас 

Николай Байрактаров ноември 

6 Хандбал – Vв клас Васил Гаров ноември 

7 Софокъл „Антигона“ Лариса Маринова декември 

8 Южен централен регион – XIIа клас Жанет Велкова декември 

9 Моята кариера – VIIIа клас Йълдъз Ахмед януари 

10 Съществителни имена. Употреба и правопис – III 

клас 

Сузана Бодукова януари 

11 Прилагане на езиковите правила – XII  

 

Антония Георгиева февруари 

12 Главни части в простото изречение – V  Марияна Бунева февруари 

13 How to be successful at exams when dealing with 

unknown grammar and vocabulary – VIIІа клас 

Искра Дюлгерова февруари 

14 Графична композиция – V клас Ивайло Михайлов февруари 

15 Ганкино хоро – XIIа клас Евелина Заимова февруари 

16 Запознаване със звук и буква Ж – I клас Руска Коруджиева февруари 



 

 
 

 
 

 

17 Буквите Тт, Дд, Сс, Зз, Кк, Гг, Пп, Бб, Фф, Вв, Шш, 

Жж – I клас 

Стоянка Павлова февруари 

18  Българската литература от периода от 

Освобождението до Първата световна война 

(обобщение) – мултидисциплинарен урок по 

литература,история и цивилизации,информационни 

технологии и музика – Х клас 

Мирела Кукова март 

19 Контролът и оценяването в урока по ЧЕ при работа 

с текст за четене с разбиране – Ха клас 

Бистра Чолакова март 

20 Ние вече сме грамотни – I клас Руска Коруджиева 

Стоянка Павлова 

март 

21 Открит урок в самоподготовка по математика Стиляна Каменова март 

22 Открит урок в самоподготовка по математика Соня Кънева април 


