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Планът за квалификационна дейност е част от Годишния план и  е приет с решение 
на Педагогическия съвет – протокол №РД- 05- 12/07.09.2022г. 

 



І.АНАЛИЗ  НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА  КВАЛИФИКАЦИОННА  
ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД  

  
   През  учебната 2021/2022г. учебно-възпитателният процес в училището се осъществяваше 
от 7 правоспособни учители, с висше образование /ОКС  “бакалавър” и “магистър”/; 1 
директор, 1 “старши учители” и 5” учител“, 1  с V ПКС .  
Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на 
преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи 
на изискванията на съвременното общество. През учебната 2021/ 2022 година 100% от 
педагогически специалисти са били включени в различни квалификационни форми, като 
някои от тях са взели участие в повече от една.   
   За определяне на потребностите от квалификация през учебната 2021/2022 година са 
използвани следните методи: анкетни карти за проучване на желанията и нагласите за 
квалификационната дейност на учителите; определяне на потребностите от квалификация 
от училищното ръководство, познавайки статута, потребностите и интересите на всеки 
преподавател, както достигнатото ниво на квалификация; наблюдение на нуждите и 
потребностите от квалификация на кадрите.   
Силните страни на проведените форми за квалификация са: 

 осъзната като необходимост от педагогическия екип, който прилага 
съвременна методика на преподаване. 

 обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и 
социализация; 

 споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване 
чрез нови идеи и форми на реализация; 

 създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 
 експериментиране с нови идеи; 
 създаване на нови контакти. 

 Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в 
извънучилищни квалификационни форми са срещани поради малкия брой педагогически 
специалисти, липсата на достатъчно средства, провеждането им по време на учебни занятия, 
което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на заместване. 
Една от възможностите за самоусвършестване и по-добра методическа подготовка е 
споделянето на умения, методи и технологии в урочната дейност. Квалификационната 
дейност е проведена ефективно въпреки недостига на средства за квалификация. Всички 
учители са обхванати в различни форми на квалификация/вътрешноучилищни и 
извънучилищни/, като всеки един е участвал в квалификационна форма- обучения, 
семинари и курсове, насочени към усъвършенстване на професионалните умения, 
постигане на по-високо качество на педагогическия труд и по-високи резултати в учебната 
работа.   
     През изминалата учебна година бяха реализирани разнообразни дейности 
/вътрешноучилищни и извънучилищни/, насочени към повишаването на професионалната 
квалификация и компетентност на учителите:  



1. Проведена беше задълбочена предварителна работа по въпроси, свързани с 
организацията и планирането на УВР през новата учебна година.  

2. Голяма част от преподавателите повишаваха квалификацията си използвайки 
както периодиката, помощните материали,  научната и методическата литература 
от образователни платформи, и други информационни източници.  
  

3. Вътрешноучилищна  квалификационна  дейност:  
  

 Работна среща на тема„ Основни насоки за организиране и провеждане на 
образователния процес в условията на епидемиологична обстановка през 
учебната година, планиране на дейността ”- м. септември 2021г.- 7 
педагогически специалисти; 
 Семинар на тема „ Формиране на умения за активно учене. Развиване на 
критичното и конструктивно мислене у учениците”- м. октомври 2021г. 7 
педагогически специалисти; 
 Работна среща на тема  „ Организация за приключване на първия учебен 
срок.Оформяне на срочни оценки на учениците” – м. януари 2022г. 7 
педагогически специалисти; 
 Работна среща на тема „ Споделяне на знания , умения и добри практики 
придобити по време на преминати квалификационни форми ” – м. февруари 
2022г. - 7 педагогически специалисти; 
 Семинар на тема«Дебатът – метод за стимулиране на креативно и творческо 
мислене у учениците“ – м. февруари 2022г. - 7 педагогически специалисти; 
 Дискусия на тема „ Принципи и практически подходи за работа с родителската 
общност. ” – м. април 2022г. - 7 педагогически специалисти; 
 Открита практика, последвана от дискусия на тема„ Ефективни методи и 
форми на работа за усвояване на БКЕ. ”  - м. май 2022г. – 6 педагогически 
специалисти; 
 Открита практика, последвана от дискусия на тема „ Обърната класна стая – 
ефикасен метод за добри резултати ”- м. май 2022г. – 6 педагогически 
специалисти; 
 Открита практика, последвана от дискусия на тема „ Проектната дейност в 
часовете по Английски език”- м. май 2022г. – 6 педагогически специалисти; 
 Открита практика, последвана от дискусия на тема „ Прилагане на иновативни 
методи и техники в часовете по обществени науки ”- м. май 2022г. – 6 
педагогически специалисти; 

 
  

4. Извънучилищна квалификационна дейност:  
  
  

 Координиране на извънучилищните квалификационни дейности с 
вътрешноучилищната квалификационна дейност.  



 Редовно  участие  в съвещания, работни срещи, представяния на 
учебни програми и учебници и др., организирани от РУО-Варна, 
Община Варна , издателства и др.  
  

Квалификационни форми с присъждане на кредити 
 

 Квалификация на тема „ Прилагане на иновативни методи за преподаване във 
виртуална класна стая “, 1 кредит  – 6 учителя 
 Квалификационен курс „ Алтернативи по пътя към грамотността “, 1 кредита 
– 1 учител 
 Квалификационен курс на тема „ Ефективни решения и подходи в 
приобщаващото образование. Адаптиране на обучението за деца и ученици с 
предизвикателно поведение “, 1кредит – 1 учител 
 Квалификация на тема „ Иновативни технологии за активно учене“,  1 кредит 
– директор, 3 учител 
 Квалификационна форма „ Педагогически дизайн на дистанционното 
обучение“, 1 кредит – директор, 4 учител 
 Квалификация на тема „Управление на образователната институция в 
условията на криза“, 1 кредит , директор 
 Квалификация на тема „Научна и методическа интерпретация на учебното 
съдържание в начален етап на основна образователна степен“, 1кредит, 1 учител 
 Квалификация на тема „ Модел за работа с художествен текст/възприемане, 
разбиране, осмисляне, интерпретиране/“, 1 кредит, 3 учител; 
 Квалификационна форма на тема „Текстовите задачи в обучението по 
математика в 1-4 клас“, 1кредит, 2 учител 
 Квалификация на тема „ Дигиталните технологии в началното 
училище/детската градина( компютърът в обучението - приложни аспекти)“, 1 
кредит , 1 учител 
 Квалификационна форма на тема „Артпедагогика  в детската градина и 
началното училище“, 1 кредит, 1 учител; 
 Квалификационна форма на тема „Педагогически подходи и ефективни 
училищни политики за превенция употребата на алкохол от ученици (от 12 до 16 
години)“, 1 кредит, 2 учител; 
 Квалификация на тема „ Методически насоки и специфика в образователния 
процес по компютърно моделиране и информационни технологии  5 и 6 клас“, 1 
кредит, 1 учител; 
 Квалификационна форма на тема: прилагане на инструментариума за ранно 
идентифициране на ученици в риск от ранно напускане на образователната 
система и за деференциран подход при определяне на потребностите им от 
предоставяне на индивидуална подкрепа – 1учител , 1 кредит 
 Обучение на тема: Проследяване на постиженията в детското развитие – 1 
учител, 1кредит  



 Обучение на тема: Методически насоки и специфики в образователния 
процес.Стимулиране на активно учене, чрез използване на интерактивни методи 
в начален етап. – 1учител, 1 кредит 
 Обучение на тема: Методически насоки и специфики в образователния процес. 
Съвременни педагогически стратегии за създаване на интерактивна учебна среда 
в детската градина. – 1учител, 1 кредит 
 Обучение на тема: Успешна подготовка за НВО 4 клас – 1учител, 1 кредит 
 Квалификация на тема: Учители и родители- съмишленици в предучилищното 
образование на децата. – 1учител, 1 кредит 
 Обучение на тема: Формиране на умения за успешно прилагане на учебната 
програма по КМ в начален етап – 1 учител, 1 кредит 
 Квалификация на тема: Развиване на умения у децата/учениците за 
самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване. – 1 учител, 1 кредит 

  
Квалификационни форми без присъждане на кредити 

  
 Онлайн уебинар на тема „ Интерактивни образователни ресурси за 1 клас. 
Булвест 2000 “ – 1 учител 
 Уебинар на тема„ Интерактивни образователни ресурси за 4 клас “ – 1 учител 
 Уебинар на тема „Майторски клас - споделен професионален опит - 
образователни ресурси за 1 клас “ – 1 учител 
 Уебинар на тема Методически насоки в образователния процес по КМ за 4 
клас – 1 учител 
 Семинар на тема „ Интерактивни образователни ресурси за 1 клас Анубис“ – 
1 учител; 
 Уебинар на тема “ Софтуерни решения за успешно управление на 
образователната институция“ – директор 
 Уебинар на тема Образователни ресурси по Английски език за 4 клас – 
1учител 
 Уебинар на тема: Методически насоки в образователния процес по музика 
за 1 и 4 клас с марка „Изкуства“ – 1 учител 
 Майсторски клас -  Споделен професионален опит. Образователни ресурси 
за 4 клас. – 1 учител 
 Уебинар на тема : Методически насоки в образователния процес по КМ за 
4клас – 1 учител 
 Майсторски клас – Споделен професионален опит. Образователни ресурси 
за 1 клас – 1учител 

С участието на педагогическите специалисти в институционални и извънучилищни 
квалификационни форми се постигна: 

 осъвременяване на знанията по предметната област на учителите; 
 познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и 
възпитание; 
 професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти. 

 



В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се констатира: 
 подобряване на ефективността на образователния процес и учебните 
резултати на учениците; 
 създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището. 

 
 

ІІ.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
  

1. ЦЕЛИ  
  
Целенасочената дейност за професионално усъвършенстване и обогатяване 
компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 
изискванията на изпълняваната длъжност  и за кариерно развитие насочена към:  
  

1.1. Извеждане на постоянната квалификация  на учителите  и администрацията сред 
приоритетните за училището дейности;  

1.2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 
създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.   

1.3. Насоченост при подготовката на педагогическите специалисти към прилагане на 
компетентностния подход и на ценностно-ориентиран подход в образователния 
процес  

1.4. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 
професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката н 
общественото развитие и образователни изисквания.  

1.5. Стимулиране повишаването на квалификацията и преквалификацията в отговор 
на променените индивидуални нужди.  

1.6. Повишаване на качеството и ефективността на образование на педагогическите 
специалисти в ОУ „Свети Климент Охридски” чрез изграждане и 
усъвършенстване на ключови компетентности, отговарящи на новите изисквания 
за качествено образование.  

1.7. Повишаване авторитета на учителската професия и социалния статус на учителя 
чрез усъвършенстване на системата за повишаване квалификацията на учителите, 
осигуряване на възможност за кариерно израстване, мотивиране и развитие.  

1.8. Осигуряване на условия за нормалното и пълноценно осъществяване на 
училищното възпитание и образование в ОУ „Свети Климент Охридски” чрез 
създаване на условия за повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти, съобразено с потребностите на училището.   



1.9. Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти за 
прилагане на новите технологии, за облачни ИКТ услуги, за иновативни 
дигитални методи за преподаване, за интегриране на дигиталната медийна 
грамотност в обучението по всички учебни предмети и др.;  

1.10. Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за работа с 
ученици със специални образователни потребности и с ученици в риск от 
отпадане.  

1.11. Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно 
взаимодействие с родителите и другите заинтересовани страни;  

  
2. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ  

  
1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови 

допълнителни компетентности в съответствие с професионалния профил на 
изпълняваната длъжност. 

2. Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на 
учениците. 

3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в 
съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на 
възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и 
кариерното му развитие. 

4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане 
на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики. 

  
  

III. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА И  
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  

  

ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ  

1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането 
му към конкретни резултати.  

2. Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване на 
ключови компетентности и развитие на способности да се решават проблеми;  

3. Приложение на съвременните тенденции в обучението и проверката и оценката на 
знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми.  

4. Приобщаване на семейството като партньор на училището при повишаване 
качеството на образователно-възпитателния процес.        

  



ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ  
  
Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на преподавателите 
относно трудностите, които срещат в работата си с учениците и техните родители. В 
съответствие с целите заложени в стратегията за развитието на училището  и годишния план 
на училището, за обучения през учебната 2022/2023г. приоритетни теми са:   

1. Същност и подходи за развитие мотивация за ученето на учениците; 
2. Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците; 

 
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ   

1. Директор;   
2. Класни ръководители;  
3. Методическите обединения на учителите в ОУ „Свети Климент Охридски””  

с.Константиново през учебната 2022/2023 година са както следва:   
 на учителите от начален етап;  
 на учителите от прогимназиален етап;  

  

IV.ФИНАНСИРАНЕ  

1. За учебната 2022/2023 година за квалификация на педагогическите кадри са 
определени 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическия 
персонал, съгласно чл. 8, ал.1 от Колективен трудов договор за системата на 
предучилищното и училищното образование № ДО1-197/17.08.2020 г.  

2. Годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се предоставят за 
включването на педагогическите кадри в квалификационни курсове, предварително 
съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и 
утвърдени от директора   

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 финансовият лимит за квалификация в училището, финансирането става 
с лично участие на служителя.   

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.  

7. При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет 
този, който е заложен в плана за квалификационната дейност и чието съдържание и 
тематика са ориентирани към новостите в образователната система.  



8. При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет 
този преподавател, който  предходната учебна година не е посещавал такъв.  

9. Приоритетно се осигурява на всеки 2 години на представител на Групата по условия 
на труд, курс на тази тематика.  

  
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ  КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 
1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за 

повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в 
образователния процес. 

2. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното 
съдържание, повишаване мотивацията на учениците и стимулиране на личностната 
им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането 
им в конкретни практически задачи. 

3. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и 
компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното 
съдържание чрез практическа дейност. 

4. Формиране на професионални умения у младите учители и успешна адаптация в 
училищна среда на новоназначените педагогически специалисти.  

 
VІ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
 

1.ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
№  Тема  Форма  Период на 

провеждане/  
продължите 

лност  

Целева група  Отговорник за 
провеждането  

1.  Основни насоки за 
организиране и 
провеждане на 
образователния процес 
през учебната година, 
планиране на дейността. 

 
 
 
 
работна среща  

м.септември 
2022г.  
2 часа  

учители от 
начален и  
прогимназиа 
лен етап  
директор  

 
 
 

И.Георгиева  

2  Нетрадиционните 
родителски срещи- 
модел за партньорство в 
триадата класен 
ръководител-родител- 
ученици 
   

 
 
 

семинар  
м.октомври 

2022г.  
2 часа  

Класни 
ръководители 

директор  

 
 

И.Георгиева  



3  Мотивация за ученето 
на учениците-същност 
и подходи за развитие 
 

 
Семинар  ноември 

2022г.  
2,5 часа  

учители от 
начален и  

прогимназиа 
лен етап  
директор  

К. Костова 

4.  
Оказване на долекарска 
помощ 
 

тренинг 
м.януари 

2020г.  
2,5 часа  

Учители от 
начален и  

прогимназиа 
лен етап, 
директор  

Медицински 
специалист  

5.  Самоподготовката в 
училище – среда за 
усвояване на 
компетентности за 
активно учене 
 

 
 

Семинар  м.февруари 
2023г.  

2,5 часа  

учители от 
начален и  

прогимназиа 
лен етап 
директор  

 
В.Миланова  

6  Формиране на 
екологична култура у 
учениците в часовете по 
природни науки 
  

Открита 
практика  

последван от 
дискусия  

март  
2023г.  

2,5 часа  

учители от 
начален и  

прогимназиа 
лен етап  
директор  

К. Костова 
  

7.  Иновативни форми и 
методи за оценяване 
на постиженията на 
учениците 
 

 
дискусия  

споделяне на 
добри 

практики  

м.април 
2023г.  
2 часа  

учители от 
начален и  

прогимназиа 
лен етап 
директор  

Д. Асенова   

8.  Гражданското 
образование- 
инструмент за 
формиране на отговорни 
личности 
 

 
Семинар  м.май  

2023г.  
2,5 часа  

учители от 
начален и  

прогимназиа 
лен етап 
директор  

М.Богомилова  
  

9.  Заниманията по интереси 
и значението им за 
развитието 
креативността на 
учениците 

Открита 
практика  

последван от 
дискусия  

м. юни 
2023г.  

2,5 часа  

учители от 
начален и  

прогимназиа 
лен етап 
директор   

И. Петрова  

10.  Споделяне на знания , 
умения и добри практики 
придобити по време на 
преминати 
квалификационни форми  

работни срещи  

м. декември  
2022г  
1час  

м. юни 2023г  
1,5час  

Учители от 
начален и  

прогимназиа 
лен етап  

И. Георгиева  

  
  



2 .ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
  
2.1. Обмяна на опит с учители от други училища.  
  
2.2. Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по Европейските 
структурни фондове, Европейските образователни програми и др. и реализирането им.  
  
2.3. Консултиране и подпомагане на училищни екипи при кандидатстване с проекти и 
тяхното осъществяване.   
2.4. Информиране на заинтересованите страни за възможности за безвъзмездно 
получаване на литература според информацията постъпваща от МОН и други източници;  
2.5.Методическо консултиране на учителите:   

 по индивидуални потребности (във връзка с урочната и извънурочна дейност, 
подготовка за изпити за ПКС, участия в конференции, подготовка на 
публикации, търсене на източници за самоподготовка);   

 в рамките на тематични работни срещи;   
 в рамките на цялостни и тематични проверки;   
 във връзка с извънучилищни и вътрешноучилищни квалификационни форми.  

  
2.6.Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС.   
  
2.7.Осигуряване на информация  за участие на учителите в квалификационни форми за 
повишаване на квалификацията и придобиване на професионално - квалификационни 
степени.  
  

№  Тема  Форма  Период на 
провеждане  

Целева 
група  

Отговорник 
/Организация  

1.  Координиране на извън- 
училищните квалифика- 
ционни дейности с 
вътрешноучилищната 
квалификационна дейност.  

Дискусии 
,срещи  

уч.2022/2023г  Директор, 
учители   

директор  

2.  Участие в учителски 
форуми и конференции  

  

Работни 
срещи  

уч.2022/2023г  учители  директор  

3  Проектно базирано 
обучение   

Краткосроч 
ен курс  

уч.2022/2023г  учители  Технически 
университет Варна 



4.  Участие на учителите и 
директора в безплатни 
уебинари организирани от 
различни образователни  
институции и издателства  

семинар- 
уебинар  

Съгласно 
график на 

обучителите  

учители , 
директор  

директор  

5.  Портфолиото на ученика 
– метод за контрол и 
оценка на учебните 
постижения 

Краткосроч 
ен курс  уч.2022/2023г  

учители  ДИКПО 

Варна 

6. Включване на 
педагогическите 
специалисти в обучения 
по НП“Квалификация „  

Краткосроч 
ни курсове  Съгласно 

график на 
обучителите  

учители , 
директор  

директор  

7.  Включване на учителите 
и директора в квалифика- 
ционни форми  
организирани от РУО- 
Варна и Община Варна 
Придобиване на ПКС 

Семинари, 
открити  
уроци  

  

Съгласно 
график на  

РУО и община 
Варна  

учители 
директор  

директор  

   8.   Придобиване на ПКС                  

Обучителни 
курсове 

Съгласно 
графика но 

обучителната 
институция 

учители ШУ „ Епископ 
Константин 
Преславски“ 

Бургаски свободен 
университет 

 
  
  
  
  
  
  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


