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ГОДИШЕН  ПЛАН  2021/2022 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА 

УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА. 

 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

1.1. Изграждане на ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и уреждане в правилник 

правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете 

Срок: септември/октомври, 2021 г. 

Отговорник: Директор и КУТ 

1.2. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната 

учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, ал.3 и чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО. 

Срок: септември 2021 г. 

Отговорник: Директор 

1.3.  Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите 

интереси и потребности – клубове, модули, проекти, занимания по интереси и др. 

Срок: септември/октомври, 2021 г. 

Отговорник: Педагогически специалисти 

1.4. Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за приложение 

на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, пед. специалисти 

1.5. Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на 

преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по-добри резултати от ученето и 

повишаване активността на учениците. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: педагогически специалисти 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място. 

2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е 

майчин, чрез програма за превенция на ранното напускане от училище. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, педагогически 

специалисти,  психолог  
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2.1.1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 

разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците със 

специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици 

от етническите малцинства. 

2.1.2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователно-възпитателния процес. 

2.1.3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания. 

2.1.4. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора като 

доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната система. 

2.1.5. Осигуряване на допълнително обучение по български език за деца и ученици 

билингви. 

2.1.6. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран 

отдих и спорт. 

2.1.7. Допълнителна работа с ученици със СОП и ученици застрашени от отпадане и/или 

преждевременно напускане на образователната система. 

            2.1.8.  Управление на информацията за преждевременно напусналите училище. 

Изготвяне на база данни от  класните ръководители, в чиито класове има ученици от рискови 

групи /съобразно различните причини от отпадане 

                 Срок: ноември 2021 

Отг.: Класни ръководители 

2.1.9. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието  - КАРИЕРНО 

ОРИЕНТИРАНЕ на учениците, завършващи основно, съобразно техните интереси и 

възможности. 

 Организиране на среща между учениците от 7 клас с експерти от 

регионалната служба по заетостта; 

 Осигуряване на професионално консултиране и ориентиране чрез 

привличане на ЦПО; 

                                                     Срок: март-май 2021 

Отг.: Класни ръководители и психолог 

        2.1.10.   Работа по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, приет с ПМС № 100 от 8 юни 2018 год.  

Срок: през учебната година 

  Отг.: членове на екипа за обхват на ниво училище. 

2.2. Прилагане механизъм за превенция, създаване на правила и използване на доказани 

стратегии за разрешаване на конфликти – развиване на училищното посредничество/медиация/ 

Срок: през учебната година 

Отговорник: главен учител и училищен 

психолог  
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2.3. Съвместна работа на училищният психолог с класните ръководители по изпълнение на 

Програмата за превенция на тормоза и насилието както и дейности за мотивация и преодоляване 

на проблемното поведение 

Срок: текущ през учебната година 

Отговорник: психолог, класни ръководители 

2.4. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за разпространяване на 

информация, свързана с дейността на училището: 

- Интернет сайт на училището; 

- Електронна платформа; 

- Електронен дневник; 

- Електронни портфолиа на учители; 

Срок: през учебната година  

Отговорник: Директор, педагогически 

специалисти 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, 

ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ. ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА 

ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ  

Дейност 1: Учебна дейност 

1.1. Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход за нуждаещи се от 

обща и допълнителна подкрепа ученици. 

Срок: септември-октомври, 2021 

Отговорник: Педагогически специалисти и 

психолог 

1.2. Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на учениците в 

предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с 

информационни съобщения, електронни уроци и др. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Педагогически специалисти 

1.3. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци от учениците, 

интерактивен подход на обучение и създаване условия за формиране на умения за правилно, 

трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Педагогически специалисти 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване 
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2.1. Осигуряване на обучение за учителите свързано с методи на оценяване на учениците, 

тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни форми на проверка и 

оценка, основани на: 

- Достъпност на оценяването 

- Точност 

- Сравнителен анализ 

- Яснота 

- Съгласуваност 

- Сравнимост 

- Свързаност 

- Надеждност 

- Безпристрастност 

- Обективност - непредубеден начин 

- Предварителен достъп – прозрачност в системата 

- Подобряване на качеството 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор и зам. директор 

2.2. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с ученици и 

родители за запознаване с критериите за оценяване. 

Срок: септември, 2021 г. 

Отговорник: класни ръководители и учители 

по предмети 

2.3. Изготвяне на график за датите за класни и контролни работи и  предварителното му 

оповестяване на учениците и на родителите. 

Срок: септември-октомври, 2021 г. 

Отговорник: Директор, учители 

2.4. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище във 

вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на 

резултатите. 

Срок: юни, 2021 г. 

Отговорник: Директор, учител ИТ 

2.5. Осъществяване на системен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от 

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор и зам. - директор 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик - учител; ученик - ученик, 

учител – учител 

 

3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и 

ученика. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, психолог и 

педагогически специалисти 

3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 
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Срок: текущ през учебната година 

Отговорник: Учители, Психолог 

3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката: 

- Проектно-базирано обучение; 

- Използване на интерактивни методи и др.; 

Срок: през учебната година  

Отговорник: Педагогически специалисти 

3.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките: 

Срок: текущ през уч. година 

Отговорник: Педагогически специалисти 

3.5. Активно участие на учениците от училищният парламент в ритуализацията на училищния 

живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата 

визия на училището. 

Срок: през учебната година  

Отговорник: Педагогически специалисти, 

ученически парламент 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

 

4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на  изпитите от НВО. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Педагогически специалисти 

4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по 

ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. 

При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна 

година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/. 

Срок: май/юни, 2022 г. 

Отговорник: педагогически специалисти 

4.3. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище. 

Срок: септември, 2021 г. 

Отговорник: психолог 

Дейност 5: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на 

децата. 

 

5.1. Разработване и реализиране план на Дейност на Координационен съвет 

- Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на съвета; 

- Предприемане на мерки за подобряване на резултатите. 

Срок: септември-октомври, 2021 г. 

Отговорник:   председател на КС 

5.2. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 

- На ниво паралелки; 

- Чрез формите на ученическото самоуправление; 

- Чрез изяви в училищните тържества и празници; 

- Чрез проекти и програми; 

- Чрез партньорство с родителите; 
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- Чрез съдействие от компетентни органи. 

- Чрез партньорство с институции. 

Срок: септември-ноември, 2021 г. 

Отговорник: Директор и педагог. специалисти 

5.3. Педагогическа и психологическа подкрепа. 

- Чрез осигуряване на обща подкрепа: 

- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

- кариерно ориентиране на учениците; 

- занимания по интереси; 

- библиотечно-информационно обслужване; 

- грижа за здравето; 

- дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, психолог, пед. 

специалисти, институции 

Дейност 6: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

 

6.1. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на 

живот. 

- Здравни беседи; 

- Дискусии с представители на здравни организации 

- Обучения; 

- Състезания. 

Срок: през учебната година   

Отговорник: Директор, психолог, пед. 

специалисти, институции 

6.2. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 

- състезания на открито; 

- посещения в близки местности; 

- изграждане на еко-база и озеленяване; 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, пед. специалисти 

6.3. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 

- Патриотичен календар на класа.  

- Патрон на класа. 

- Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни 

история – разписани инициативи за всеки празник, вкл. 

- Клуб „Млади възрожденци“ 

- Клуб „МЕГО“ 

- Творби на учениците и възможности за публикуването освен в училищните, и в местни 

и национални медии. 

Срок: през учебната година   

Отговорник: Директор, пед. специалисти, 

институции 
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6.4. Ритуализация на училищния живот. 

- Патронен празник; 

- Символи и ритуали. 

Срок: през учебната година   

Отговорник: Директор, пед. специалисти 

 

Дейност 7: Надграждане на знания и умения 

 

7.1. Организиране и реализиране от училището състезания, конкурси, мероприятия и др. 

1. Седмица на мобилността и европейски ден без загинали на пътя. 

Срок: септември 2021г. 

Отговорник: Учителите по БДП 

2.  Международен “Ден на мира”  

Срок: 21 септември 2021 г. 

Отговорник: Класните ръководители 

3. Беседа и стихове на английски в „Европейския ден на езиците“ 

Срок: 24 септември 2021 г. 

                                                                                                    Отговорник: Класните 

ръководители 

4. Викторина по Безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” 

  Срок: Месец октомври 2021 г. 

Отговорник: Председателя на комисията по БДП 

и класните ръководители 

 

5. Конкурс за рисунка по гражданско образование “Хората – еднакви и различни”   

Срок: Месец ноември 2021 г. 

Отговорник: Класните ръководители 

6. Конкурс за детска рисунка “Златна есен и плодовете на есента” 

Срок: Месец ноември 2021 г. 

Отговорник: Класните ръководители 

7. „Ден на розовата фланелка” 

Срок: Месец февруари 2022 г. 

Отговорник: Класните ръководители 

 

8. Конкурс за детска рисунка “Мисия спасител”  

Срок: Месец март 2022 г. 

Отговорник: Класните ръководители 

9. Изработване на постери, табла и картички за международният “Ден на търпението” 

Срок: 25 март 2022 г. 

                                                                                                    Отговорник: Класните 

ръководители и психолог 

10. Конкурс за рисунка, стихотворение, разказ “Земята наш дом” 

Срок: 22 април 2022 г. 

                                                                                                    Отговорник: Класните 

ръководители 

11. Общо училищни тържества:  

- Коледен концерт „Звездите се раждат на Коледа“; 
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- Великден – традиции и обичаи. 

 

12. Традиционни празници: Откриване на новата учебна година, 22 септември-Денят на 

независимостта на Р България, 1 ноември-Ден на народните будители, 19 февруари-143 г. от 

обесването на Васил Левски, 3 март-Националният празник на Р България, 11 май-патронен 

празник на училището, 24 май-Ден на славянската писменост и култура, 2 юни-Ден на Ботев и 

загиналите за Освобождението на България 

13. Провеждане на олимпиади и състезания. 

Срок: Съгласно Указание за провеждане на олимпиади  

и график за провеждане на национални състезания  

за 2021/2022 учебна година  

                                                                                      Отговорник: учителите по предмети 

14. Турнир по: 

 - Футбол момчета V – VII клас 

 Срок: Месец септември-ноември 2021 г. и 

месец март-април 2022 г. 

Отговорник: Учителите по ФВС съвместно с МКБППМН Сливен 

 

7.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: педагогически специалисти 

 

7.3. Изграждане на екипи за работа по проекти и Национални програми 

- BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“ 

Отговорник: Директор 

- BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“  

Отговорник: Директор, учител ИТ 

 

- BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

Отговорник: Директор и ресурсни учители 

- Проект „Здрав дух в здраво тяло“ 

Отговорник: учители по ФВС. 

- BG05M2ОP001-3.005-0004-С01 „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ 

Отговорник: Директор, учител ПГ. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: 

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, 

СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И 

ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 
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1.1.Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) – Система за 

наставничество или менторство. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор и зам. директор 

1.2 Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на 

професионални училищни общности. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор  и пед. специалисти 

1.3. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор пед. специалисти 

1.4.Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с 

педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, училищното 

настоятелство, общественият съвет и екипа на ученическото самоуправление 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор и пед. специалисти 

1.5.Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от 

училището извънкласни дейности. Чл. 208. (1) Сътрудничеството и взаимодействието 

между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, 

родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение 

на детето или ученика го прави необходимо/. 

- Коледни конкурси; 

- Празници на словото; 

- Училищни изложби; 

- Форуми за превенция на агресията и насилието; 

- Дарения за деца в тежко социално положение; 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, пед. специалисти и 

родители 

1.6.Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за 

механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения 

спрямо ЗПУО. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, пед. специалисти и 

родители 

Дейност 2: Външно партньорство 

 

2.1. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на МВР. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, пед. специалисти и 

институции 
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2.2. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, и 

разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Участие на 

Общественият съвет при определянето на план-приема в училището. 

Срок: февруари-март, 2021 г. 

Отговорник: Директор 

 
 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ   

2021/2022 година 
 

     

          Плана за Квалификационна дейност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е 

представен, като приложение към настоящият годишен план.  

 

 

Приложение към Годишен план 

 

 

 

 

 

                                                                                                УТВЪРЖДАВАМ:___________ 

 СИЛВИЯ ЗАБУНОВА -  Директор 
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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
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ПРАВИЛА 

ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С 

ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА    ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Педагогическите специалисти имат право да повишават образованието и 

професионалната си квалификация и да получават информация за възможностите за 

повишаване им. 

2. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на 

квалификацията се договарят между училището и обучаващата институция.  

П. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Педагогически специалисти. 

2. Непедагогически персонал. 

Ш. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯТА: 

1. Адекватност на обучението. 

2. Актуалност на обучението. 

3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерното развитие.  

4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата 

длъжност. 

5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните 

възможности и интереси на служителите. 

6. Ефективност на обучението - резултатите от обучението да допринасят за повишаване 

на качеството на дейността на служителите. 

IV. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Анализ на кадровия потенциал. 

2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация. 

3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация. 

4. Планиране на обучението. 

5. Финансово осигуряване на процеса на обучението. 

6. Организиране и провеждане на обучението. 

7. Анализ и оценка на ефективността от обучението. 

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Квалификационната дейност на педагогическите специалисти на училищно равнище се 

осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в 

началото на всяка учебна година и се приема на заседание на ПС.  

2. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти има за цел:  

а) да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на 
образователната система и равнището на професионалната им компетентност;  

б) да дава възможност за задоволяване на професионалните им интереси и за тяхното 
професионално развитие. 
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3. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със 

съдействието на РУО, университети, колежи и други обучителни организации, 

неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности. 

2. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически 

специалисти, които работят в училището. 

3. Педагогическите специалисти се включват в организирани форми за повишаване на 

квалификацията: 

а) по собствено желание; 

б) по препоръка на работодателя; 

в) по препоръка на експерти от РУО - Сливен. 

4. Условията и реда за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, 

финансови и др.) се договарят между педагогическите специалисти и директора на 

училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие със ЗПУО и наредба № 

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

другите педагогически специалисти. 

5. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени 

директорът на училището осигурява ползването на поисканата от педагогическия 

специалист част от редовния платен годишен отпуск за съответната година.  

6. Квалификацията на педагогическите специалисти, в зависимост от потребностите, целите 

и съдържанието на обученията, е въвеждаща и продължаваща.: 

6.1. Въвеждаща квалификация е задължителна подкрепа за педагогически специалисти:  

а) постъпили за първи път на работа в системата на образованието; 

б) назначени за първи път на нова длъжност, включително и на длъжност по 

управление на гимназията; 

в) заемащи длъжност, която е нова за системата на образованието; 

г) заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за 

повече от две учебни години; 

д) при промяна на учебните планове и учебните програми в училището.  

6.2. Продължаващата квалификация е насочена към непрекъснато професионално и 

личностното усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към 

кариерното развитие на педагогическите специалисти и успешната им реализация.  

Продължаващата квалификация се осъществява по програми за обучение от 

специализирани звена, от висши училища и научни организации, както и от обучителни 

организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти. 

7. Всички желаещи да участват в квалификационната форма педагогически специалисти 

пишат мотивационно писмо до директора на училището, съдържащо:  

7.1. тема на квалификационната дейност; 

7.2. продължителност на обучението; 

7.3. програма на обучението; 

7.4. финансова част; 
7.5. мотиви за участието; 
7.6. очаквани резултати. 
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8.  При равни условия с предимство се ползва педагогическият специалист с по-малко 

обучения през последната година 

 

VI. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ  ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Педагогическите специалисти, придобили професионално-квалификационни степени, 

имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно 

равнище. 

2. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи 

отличия. 

3. Възможност за кариерното развитие. 

4. Диференцирано заплащане за по-високо образование и квалификация. 

5. Допълнително заплащане на придобилите ПКС. 

 

VII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

 

1. Квалификационната дейност се финансира от бюджета на училището. За учебната 

2021/2022 учебна година са определени 1,2% от утвърдените средства по §1 „Фонд 

работна заплата" от бюджета на училището, съгласно чл. 35 от Колективния трудов 

договор за системата на предучилищното и училищното образование от 17.08.2020 г. 

2. Планираните средства за квалификация са в размер на: 4500 лв. 
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        Настоящият план е изготвен във връзка със стремежа за методическо 

израстване и осъвременяване на учебно -възпитателния процес в училище, 

повишаване па учителската компетентност и методически умения, проявяване 

на педагогически усет и реагиране в сложните ученически ситуации и 

предизвикателства все по -убедително и професионално.  Придобиване на пови 

знания и умения за изграждане на позитивно образователна среда.  Умело 

използване на интерактивните методи. Промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности и засилване на мотивация за 

самоусъвършенстване и кариерно развитие на учителите. Осигуряване на по -

добри условия за физическото, умственото, нравственото и социалното 

развитие па учениците. 

 

Основни задачи: 

• Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто 

план е неразделна част от годишния план на училището. Към него да се 

добавят п плановете на методическите обединения.  

• Да се усъвършенства организацията на учебния процес.  

• Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и 

към проактивно поведение по отношение па овладяването и прилагането на 

нови. иновативни техники и методи на преподаване и оценяване.  

• Да се подобри екипната работа в училище като се създадат условия за 

осигуряване на обратна връзка,  анализ и оценка на постиженията и 

неуспехите в колектива, както и достигане до съвместно решение при 

наличието на трудности и проблеми.  

 

     Идентифициране на потребностите от продължаваща квалификации на 

педагогическият колектив. Начин на определяне. 

Идентифицирането па дефицитите и потребностите от квалификация сред 

педагогическите кадри в училището става посредством анкетни карти, които 

дават престава за желанията на учителите за повишаване па личната 

квалификация.  Педагогическият колектив е запознат  с Наредба 15/ 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти.  

  

     Дефицити: 

• Знания и умения за работа в мултикултурна среда  и работа с деца 

билингви. 

• Знания и умения за справяне с агресията и насилието.  

• Знания за разрешаване па конфликти.  

• Комуникация и работа  с родители. 

• Организиране на извънкласни дейности.  

• Разработване и реализиране на проекти. 

 

     Дейности за изпълнение на основните задачи  и за преодоляване на 

дефицитите: 
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№ 
Вьтрешноучилищна 

квалификации 
Форма 

Време на 

провеждане 
Отговорник 

1. Организация за провеждане на 

входно и изходно ниво. Анализи 

анализ м. октомври 

м. май-юни 

педагогически 
кадри 

2. 

Представяне па електронни 
уроци по учебните предмети  

наблюдение по плана на 

методичните 

обединения 

председателите на 

МО 

3. 

Споделяне на добри практики 
между учителите и на новостите 

в образованието след 
преминаването на 

квалификационни курсове.  

дискусия  През учебната 

година 
учителите 

преминали 

обучения  

4. 

Обсъждане на изискванията за 
провеждане на външно 

оценяване в IV и V I I  клас 

беседа м. април/май 

2022 г. 

директор 

5. 5. 

Споделяне на добри практики за 
работата по проекти и 
занимания по интереси 

  дискусия  

    беседа 

 

II срок главен учител 

6. 6. 

„Как да противодействаме на 
агресията, насилието в 

училище” 

  дискусия  м. декември 
2021 г. 

психолог 

7. 7. 

 
„Колко опасен е вируса COVID-

19“ 

  дискусия  м. септември 
2021 г. 

психолог 

8. 8. 

„Психологическа подкрепа на 
ученици, учители и родители 
при случай и/или съмнение за 

COVID-19“ 

  дискусия  През учебната 
година 

психолог 

9. 9. 

„ Как да работим с децата със 
СОП“  

  дискусия  

    беседа 

 

м. октомври 
2021 г. 

ресурсен учител  

10. 10. 

Как да работим с родителите – 
стратегии за ефективно 
взаимодействие между 

училището и семейството   

дискусия  

    беседа 

 

През учебната 
година 

педагогически 

специалисти, 

психолог, ресурсни 

учители 

 

 

№ Външна квалификация Форма Време на 

провеждане 

Отговорник 

1. Формиране на умения за четене 

с разбиране у учениците от 1 до 

4 клас. 

семинар, 

обучителен 

курс  

През учебната 

година 

председател МО на 

началните учители  
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2. Участие в методически работни 

съвещания с експерти по 

отделните образователни 

области 

работна 

среща 

През учебната 

година 

Директор/зам. 

директор и главен 

учител 

3. „Компютърно моделиране“ III и  

IV клас и „Компютърно 

моделиране и информационни 

технологии“ V клас. Визуална 

среда за програмиране – Scratch 

обучителен 

курс  

През учебната 

година 

Директор/зам. 

директор и главен 

учител 

4. Участие в квалификационни 

форми за придобиване на ПКС  

обучителен 

курс  

През учебната 

година 

Директор/зам. 

директор и главен 

учител 

   5. Кръгли маси за обмен на добри 

практики  Кръгла 

маса 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор/зам. 

директор и главен 

учител 

6. Обучителни семинари за учители по 

чужди езици и по предмети семинар 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор/зам. 

директор и главен 

учител 

7. Обмяна на добри практики по 

учебни предмети 

открити 

уроци 

 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор/зам. 

директор и главен 

учител 

8. Включване в обучения по НП 

„Квалификация на педагогическите 

специалисти“ 
обучения 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор/зам. 

директор и главен 

учител 

9.  „Ефективно превключване от 

присъствено обучение към обучение 

в електронна среда от разстояние“ 

 

обучения 

Учебна 

2021/2022 г. 

Директор/зам. 

директор и главен 

учител 

10.  „ Интерактивност в обучението. 

Методи и техники“ обучителен 

курс 

През учебната 

година 

Директор/зам. 

директор и главен 

учител 

 

 

 

 

 

 

Изготвил плана за квалификация:  

Парушка Стоянова /главен учител/ 
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