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Настоящият план е приет на заседание на ПС с протокол №…….. и утвърден със 
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ОСНОВНА ЦЕЛ: 

 

Повишаване на научната, педагогическата и методическата 

подготовка на педагогическите кадри  и осигуряване на възможност за 

непрекъснато повишаване на тяхната квалификация, за учене през 

целия живот, за мотивиране и стимулиране кариерното развитие на 

учителите. 

  

1.Засилване инициативността и мотивацията на учителите за 

разработването, експериментирането и внедряването на нови активни и 

разнообразни форми, методи и средства за обучение, чрез които да се 

развиват и усъвършенстват интелектуалните умения, навици и компетенции 

на учащите се и създават условия за пълноценен и интересен учебен процес. 

 

2.Квалификацията на учителите да се превърне в целенасочено ръководен 

перманентен процес, който да обвърже  оценката на работата с подбора на 

кадрите, със заплащането на техния труд и  стимулиране кариерното им 

развитие . 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 

1.Да се проучат и обобщят потребностите от квалификация на 

педагогическите кадри в училище и се разработи система за 

квалификационна дейност. 

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

активно преподаване и обучение, чрез организиране и провеждане на 

открити практики с цел популяризиране на добър педагогически опит. 

3.Квалификационната дейност да съдейства за успешно усвояване на 

учебното съдържание по различните предмети. 
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4.Да се утвърждават добрите практики за създаване на трайни мотиви за 

учебна дейност у учениците, чрез разнообразни форми за проверка и оценка 

на знанията в съответствие с ДОИ. 

5.Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и 

стимулиране на професионалните изяви на учителите. 

6.Да се утвърждават условия и ред за кариерното развитие на 

педагогическите специалисти. 

7.Да се утвърждават условия и ред за атестиране на педагогическите 

специалисти. 

8.Да се утвърждават цел, функции и съдържание на професионалното 

портфолио 

9.Участие в реализацията и координацията на квалификационни дейности 

на регионално ниво- семинари, работни срещи, обучение и 

квалификационни курсове. 

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

 

1.Самоусъвършенстване чрез вътрешно училищната система за 

квалификация. 

2.Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като 

действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на 

система за съхраняване на документацията на методическите обединения. 

3.Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на 

знанията на учениците. 

4.Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:  

− квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа 

компетентност; 

− педагогически контрол и методически консултации от експерти от 

РУО- Пазарджик  
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− актуализиране на педагогическите технологии и УТС; 

− обмяна на добри практики в МО. 

5.Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в 

училището:  

− текуща поддръжка на МТБ и хигиената; 

− оптимизиране на интериора на класните стаи и 

кабинетите с цел естетизация, функционалност и познавателно – 

възпитателно въздействие; 

− диагностика на проблеми в отношенията между 

основните групи в училищната общност / формулиране и прилагане на 

корекционни мерки/. 

 

ФОРМИ: 

   Организационните форми на продължаващата квалификация са: 

1. курсове- въвеждащи, тематични, комплексни и др. 

2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, 

школи, практикум, лектори и др. 

3. специализации, свързани с методическата, педагогическата, 

психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с 

конкретна предметна област или с управление на образованието 

4.професионално- педагогическа специализация по чл.60, ал.1,т.2 

5. 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 

6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на 

резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за 

професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или 

постижения 
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СЕРТИФИКАТИ: 

За повишаване на квалификацията лицата получават: 

1.удостоверение за допълнително обучение; 

2.свидетелство за професионално- педагогическа специализация; 

 

За участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми на 

педагогическите специалисти се присъждат квалификационни кредити: 

Един квалификационен кредит се присъжда за: 

1.участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не 

по-малко от 8 академични часа са присъствени; 

2.За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг 

педагогически специалист е длъжен  да придобие не по-малко от 3 

квалификационни кредита от участие в обучения. 

 

АТЕСТИРАНЕ: 

 

1.Учителите, директорите и другите педагогически специалисти се 

атестират на всеки 4 години. 

2. Всяка година в периода октомври-ноември в училищата започва 

процедура по атестиране на педагогическите специалисти. 

3. Атестирането на учителите и другите педагогически специалисти се 

извършва от атестационна комисия 

4. Атестирането се извършва на два етапа-самооценка на атестираното 

лице и оценка на атестационната комисия. 

Оценяване: 

Атестационната комисия определя крайната оценка от процеса на 

атестирането по следната скала: 

1.“образцово изпълнение“, при окончателен резултат от 45-50 точки 

Коментирал [1]: мисля това да отпадне, защото 
отива към комисията по оценяването 
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2.“надминава изискванията“, при окончателен резултат от  

40 – 44,99 

3.“отговаря на изискванията“ при окончателен резултат от  

35- 39,99 

4.“отговаря частично на изискванията“ при окончателен резултат от 30 до 

34,99 точки 

5.“съответства в минимална степен на изискванията“ при окончателен 

резултат от 25 до 29,99 точки 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ: 

 

1.На училищно ниво – вътрешноучилищна квалификационна дейност 

2.Извънучилищна квалификационна дейност – Департаменти за 

усъвършенстване на учители – гр. София и гр. Стара Загора, НПО, Гьоте 

институт, Немско посолство, Консултантски отдел по немски език за 

обучение в чужбина, Министерство на образованието, Участие в проекти и 

програми по Еразъм+, партньорство с фондация „Дарби“, Руско посолство 

и руски културно- образователен център гр. София. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

 

Посещения на курсове и споделени добри практики , организирани от 

РУО на МОН. 

Провеждане на методически сбирки за обсъждане резултатите от 

входяща и изходяща диагностика на ПДГ, входни, междинни и изходни 

равнища на учениците 1-12 клас, НВО 4.клас, НВО 7клас, НВО мат10 клас 

и ДЗИ по БЕЛ и другите избрани матуритетни предмети и набелязване на 
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мерки за по-ефективно преподаване на учебния материал 5-12 клас. 

Наблюдаване на уроци и споделяне на добри практики в паралелки от тези 

випуски. 

Усъвършенстване работата на учителите в часовете и издигане 

качеството на учебния процес чрез:  

− задълбочен анализ на дидактическите изисквания към съвременния 

урок; 

− запознаване с иновациите в УВП; 

− използване на Интернет като средство за дидактическо 

разнообразяване на уроците. 

− създаване на виртуална класна стая- начален етап 

− активна работа с електронни учебници 

− повишаване качеството на обучение в ОРЕС 

Да се разчупват рамките на стандартната класно-урочна система с 

нови методи и форми за повишаване качеството и ефективността на 

урочната работа така, че всеки ученик да се чувства  активен съавтор на 

откриване на знанието и значима личност, конкурираща се с връстниците си 

от европейските училища. 

Да се повишава и усъвършенства научната, педагогическата и 

професионалната квалификация на учителите в съответствие с 

предизвикателствата и провокациите на времето, в което живеем; да се 

създават благоприятни условия за издигане нивото на обучение  чрез 

използването на добри практики и на  интересни и съвременни методи за 

преподаване. 

 

1.Участие в  работните срещи на РУО на МОН гр. Пазарджик и обсъждане 

на указанията за организиране на учебно-възпитателната работа по 

предмети за учебната 2021/2022 

Срок: м. ІХ-Х.2021г. 
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Отг.: учители по предмети 

 

2.Тренинг-методически указания за изготвяне и прилагане на учебните 

програми по ФУЧ , РП/УП-БЕЛ и математика в начален етап. 

Срок: м. ІХ.2021г. 

Отг.: Председатели на МО 

 

3.Посещение на семинари, квалификационни курсове, обучения за 

придобиване на компетенции в страната и чужбина. 

Срок: м. Х-VІ.2021/22г. 

Отг.: учители по предмети 

 

4.Създаване на база с „Интерактивни компютърни практики на 

мултимедийни уроци“, 1-12 клас по различни учебни предмети и 

разпространението им в електронна среда. 

Срок: м. ІХ-VI.2021/22 г. 

Отг.: Председатели на МО 

 

5.Запознаване на учителите със системата за придобиване на ПКС и 

възможностите за тяхното кариерно израстване. 

Срок: м. Х-VІ.2021/22г. 

Отг.: главен учител 

 

6.Следене на педагогическия печат, обсъждане на новостите по 

организацията на УВП и контролната дейност на учителите. 

Срок: м. Х-VІ.2021/22г. 

Отг.: главен учител, ПДУ 
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7.Участие в квалификационни курсове, организирани от РУО на МОН, 

Учебен квалификационен център към МОН  и Департаментите за 

квалификация в страната. 

Срок: м. Х-VІ.2021/22г. 

Отг.: главен учител 

 

8.Участие в семинар за обучение на нестандартните деца - деца със СОП. 

Срок: м. IX.2021-VI.2022г. 

Oтг.: педагогически съветник 

 

9.Обсъждане на целодневната организация в първи клас, отчитане на 

положителните резултати и тенденции за бъдещо развитие. 

Срок: м. III.2022г. 

                                                                     Отг.: учителите от 1 клас, ПДТД 

 

10.Вътрешноучилищна дискусия на тема „Учебните тестовете - като едно от 

средствата  за  измерване на знанията, уменията и компетентностите на 

учениците и провеждането и оценяването им в електронна среда.”  . 

Срок: м. II-III.2022г. 

Отг.: главен учител 

 

11.Вътрешноучилищна конференция „Иновационни методи в обучението   

по природоматематическите дисциплини“ – анализ и обмяна на опит. 

Срок: до м. VI.2022г. 

Отг.: учители по математика и ПДУД 

 

12.Вътрешноучилищна конференция „Профилирана подготовка във втори 

гимназиален етап“ – анализ и обмяна на опит. 

Срок: до м. VI.2022г. 

Коментирал [2]: добавих в ЕС, ако искате да 
посочим друга тема 
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Отг.: учители по ПП и ПДУД 

 

13.Обсъждане на правила за работа в условия на Covid 19 

Срок: до м. IX.2021г. 

Отг.: учители  

 

 

 

 

14.Проследяване на методическите издания по природоматематическите 

науки, проучване и обсъждане на новостите в обучението и добрите 

практики в образованието. Участие и активно включване във 

вътрешноучилищната система за квалификация и в различни 

квалификационни курсове, организирани от РУО на МОН, Учебен център – 

МОН и Департаментите за квалификация, с цел обогатяване на 

методическата   подготовка на учителя. 

Срок: м. ІХ-VI.2021/22г. 

Отг.: Председатели на МО 

 

154.Споделяне на добри педагогически практики, участие в регионални и 

национални педагогически четения. 

Срок: м. V.2022 г. 

Отг.: главен учител, ПДТД 

 

165.Участие в дейностите и квалификационните мероприятия по плана на 

РУО на МОН на учителите от СУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велинград за 

учебната 2021/2022г. 

Срок: м. Х-VІ.2021/22г. 

Отг.: главен учител 
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17.Обучителните курсове в чужбина ще бъдат последвани от организиране 

на семинар и специално обучение за колегите от училището, както и от 

открити уроци, изнесени от обучените кадри. 

                                                              Срок: м. януари, февруари 

                                                                        Отг. Обучените колеги 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

НА НАЧАЛЕН ЕТАП 

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ: 

  

✔    Обсъждане на учебни програми, указания и актуалните 

нормативни документи – Наредби на МОН 

                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                                   Отг.: председател 

МО 

✔    Участие в педагогически четения 

                                                                                   Срок: м. юни 

                                                                                   Отг.: председател 

МО 

  

✔    Изготвяне на примерни тестове за оценяване 
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                                                                                   Срок: м. септември, 

               

                                                                                         януари и април 

                                                                                   Отг.: Учители НЕ 

  

✔    Провеждане на обучение за водене на документация 

                                                                                    Срок: м. септември 

                                                                                    Отг.: В. Цанова 

  

         ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ: 

  

✔    Участие в квалификационни мероприятия по плана на РУО гр. 

Пазарджик 

                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                                Отг.: учители НЕ 

  

  №   Дейности за реализиране на осн. 

задачи 

Отговорник Срок 
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1. Сбирка на МО при НЕ и обсъждане 

план за работа, разглеждане и избор 

на уч. помагала 

Илиана 

Харизанова 

Метод. съвет 

м. септември 

2. Избор и осигуряване на учебни 

помагала, необходими за учебния 

процес. 

Учителите в 

НЕ 

м. септември 

3. Изготвяне на входни нива, критерии 

и показатели за оценяване по 

випуски 

Учителите в 

НЕ 

м. септември 

4. Запознаване с новите указания от 

септемврийските съвещания на 

началните учители. 

Илиана 

Харизанова 

Учители НЕ 

  

м.септември 

5. Изготвяне на годишните тематични 

разпределения и програмите за 

РПУП в НЕ. 

Учителите в 

НЕ 

м.септември 

6. Изготвяне и провеждане на тестове 

за училищна готовност на 

учениците от 1 клас. 

Учители 

1.клас 

Г.Николова 

м.септември 
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7. Участие на членовете на МО в 

организирането на Плана за 

квалификация на педагогическите 

кадри, квалификационни курсове, 

лектори и семинари. 

Учителите НЕ

  

постоянен 

8. Организиране на празничния 

календар 

Учителите НЕ постоянен 

9. Участие в състезания и олимпиади Учителите НЕ постоянен 

11. Участие в разработването и 

реализирането на проекти за ниво 

начален етап 

Учителите НЕ м.ноември 

12. Участие на членовете на МО в 

мероприятията 

В културния календар на МОН за 

2021/ 2022г. 

Учителите НЕ постоянен 

13. Участие в акции, посещение на 

домове за деца лишени от 

родителски права и дарителски 

кампании 

Учителите НЕ постоянен 
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14. Споделяне на добри практики по 

приемствеността- ДГ- I клас и IV- V 

клас 

Учителите НЕ постоянен 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

НА МО С ХУМАНИТАРНА НАСОЧЕНОСТ: 

 

  

1.                  Създаване на план за работата на МО през настоящата 2021/2022 

учебна година и приемането му. 

                                                                                        Срок: м.09.2021г.  

                                                                                        Отг.: Председател на 

МО 

  

2.                  Участие в ежегодните работни срещи за педагогически специалисти, 

организирани от старшите експерти по учебни предмети към РУО-

Пазарджик 

                                                                                                Срок: м.09.2021г. 

                                                                                             Отг.: учителите от 

МО 

2.1.Участие на учителите по география и икономика и история и 

цивилизации в обучителен курс в гр. Банкя, свързан с учебната програма 

вXII клас ПП.                                                                                         
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3.                  Срещи по предметни комисии за обсъждане на резултатите от 

проведените входни нива- слабости и мерки за отстраняването им. 

                                                                                           Срок: 

м.10.2021г. 

                                                                                                          Отг.: 

учителите от МО 

  

4.                  Участие в обучителни курсове за придобиване на кредити, с цел 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от МО.  

                                                                                                    Срок: 

септември-юни 

                                                                                                 Отг.: учителите 

от МО 

  

5.                  Участие в общински, регионални, национални и международни 

състезания и образователни форми, последвани от анализ и обобщение на 

постигнатото. 

                                                                                             Срок: септември-

юни 

                                                                                             Отг.: учителите от 

МО 

  

6.                  Участие в реализирането  на проекти по Европейски програми: 

„Еразъм +“  и споделяне на иновативни учебни практики с колегите от МО. 

                                                                                            Срок: септември-юни 

                                                                         Отг.: г-жа Джарова, Попова 
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7.                  Провеждане на открити уроци по отделен предмет или интегрирани 

такива- БЕЛ, английски език, немски език, история и цивилизация. 

                                                                                                    Срок: 30.06.2022 

г.  

                                                                                                    Отг.: учителите 

от МО 

  

8.                  Провеждане на консултации с ученици по график, утвърден от 

директора. 

                                                                                                    Срок: 30.06.2022 

г.  

                                                                                                    Отг.: учителите 

от МО 

  

9.                  Провеждане на методически консултации между учителите от 

обединението за задълбочаване на междупредметните връзки. 

                                                                                                    Срок: 

септември-юни 

                                                                                                    Отг.: учителите 

от МО 

  

10.              Системна, последователна подготовка на учениците от 7клас,  10 клас 

и 12.клас за успешно представяне на НВО и на ДЗИ (решаване на тестове в 

часовете по ИУЧ-РП/УП БЕЛ,  даване на консултации по учебните 

предмети, като втори зрелостен изпит). 
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                                                                                  Срок–втори учебен 

срок                                                                                                  

Отг.: учителите от МО 

  

  

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ: 

 

1.1 Обсъждане и приемане на плана на МО. 

Срок: 10.09.2021г. 

Отг.: Главен учител и  преподавателите 

 

        1.2 Работна среща за споделяне на опит за работа с електронните платформи по 

време на онлайн обучението. 

                                                                                                                               Срок: м. 

септември 

                                                                                                                          Отг. 

Преподавателите  

 

1.3. Изготвяне на годишните разпределения по ЗП/ООП/ПП и учебните програми 

по РП/УП-А от преподавателите и утвърждаването им от директора на училището 

и експертите на РУО на МОН в определените срокове.  

  Срок: м. септември  

    Отг.: Преподавателите  

 

1.4. Участие на учителите в съвещанията с експертите на РУО на МОН и обсъждане 

на учебните програми, учебниците, учебните помагала и указанията за 

организиране на  учебно-възпитателната работа за учебната 2021/2022г. 

Срок: м. септември  

  Отг.: Директор и преподавателите 

           

1.5. Повишаване качеството на обучението на подрастващите по   

природоматематическите дисциплини, с цел тяхната по-добра подготвеност за 

реализация и социална адаптация в живота. Прилагане на съвременни методи на 

преподаване с използване на информационните технологии.   

    Срок: м.септември - м.юни 

    Отг.: Преподавателите 

 

1.6. Използване на тестове /както и такива в електронна форма/ в часовете по 

природоматематическите дисциплини, като обективно и надеждно  средство за 

измерване постиженията на учениците и за въвеждане на единни критерии за 

оценяване на техните знания и уменията, съгласно ДОИ.  

  Срок: м.септември – м.юни 
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1.7. Провеждане на кръгла маса на тема: „Повишаване качеството на обучението в 

OPEC”.  

     Срок: м. октомври – м. ноември 

  Отг.: Гл.учител и преподавателите по ИКТ и математика 

 

   

         1.8. Вътрешно-училищна конференция на тема: „Иновационни методи в 

обучението   по природо-математическите дисциплини” – анализ, обмяна на опит и 

споделяне на добри практики. 

      Срок: м. март  

      Отг.: Гл.учител и преподавателите 

 

 

2. Интерактивно ориентирано обучение: 
 

2.1. Разговор  и  споделяне на положителен опит по темата: „Изграждане на 

междупредметни връзки”.   

      Срок: м. януари 

      Отг.: Гл.учител и преподавателите 

      

2.2. Подобряване на материално-техническата база на кабинетите по предметите на 

базата на предварително изготвен план. 

                      Срок: м. януари 

                   Отг.: Гл. учител и 

преподавателите 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

Квалификационния план е отворен за изменения и допълнения в 

тематично  и в организационно отношение по посока на оптимизирането му 

и съобразно осигуреното финансиране и договореност с извършващите 

квалификационна дейност институции. 

 


