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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

І. ЦЕЛИ 

1. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на 

педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на 

изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

2. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или 

придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява 

съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с 

професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и 

препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, 

общинската и училищната политика. 

3. Реализиране на политиката на училището за осигуряване на напредък 

и подобряване на образователните резултати на учениците, за тяхната 

подкрепа и консултиране. 

4. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия 

специалисти в съответствие с професионалния профил на заеманата от тях 

длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и 

професионалното им израстване и кариерното им развитие. 

5. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява 

чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри 

практики. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Повишаване на учителския капацитет за: 

 усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване, 

активно преподаване и обучение, представяне на учебно съдържание по 

интересен и иновативен начин; 

 развитие на умения за споделяне добри практики и интегриране на 

дейности; 

 активно използване на ИКТ като начин за подобряване на 

компетенциите за учене и развиване на уменията за решаване на проблеми. 

 добиване на умения у учителите за стимулиране изявите на 

учениците. 

2. Организиране на квалификационни дейности според личните 

предпочитания на учителите на принципа на доброволност, осъзната 

потребност и обективна оценка за тяхната полезност в рамките на 

действащата нормативна уредба. 



3 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и 

гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

4. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез 

разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с 

новите образователни изисквания. 

5. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на 

учебното съдържание по предмети и успешно представяне на НВО и ДЗИ. 

6. Дейности за бързо адаптиране на новоназначените специалисти към 

учителската професия. 

 

ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ 

НА  КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. 

ДЕФИЦИТИ И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

 

1. Идентифициране на потребностите. 

Потребностите обосновават темите на лекциите и тренингите за 

външноинституционална квалификация и дейностите, включени във 

вътрешноинституционалната квалификация. Идентифирането на 

потребностите се осъществи чрез провеждане на анкети и разговори с цел 

проучване на потребностите и желанията за квалификационна дейност, 

обсъждане на заседания на методическите обединения. 

 

2. Дефицити.  

В резултат на контролната дейност на директора, заместник-директорите 

и екпертите от РУО – Сливен  са констатирани следните дефицити в 

работата: 

2.1. Учителите не са достатъчно добре подготвени да работят с ученици 

от различни етноси, ученици търсещи или получили международна закрила, 

отпадащи от училище ученици, както и такива с риск от отпадане, ученици 

със СОП и  хиперактивни ученици, чиито брой се увеличава непрекъснато. 

2.2. Формираните знания, умения и компетентности на учителите за 

работа в интеркултурна среда не са на достатъчно високо ниво. 

2.3. Срещат се пропуски и грешки в работата със задължителната 

училищна документация. Съществува необходимост от уточняване на някои 

правила. 

2.4. През последните  няколко години намаля броят на публикации на 

методически разработки на учителите в печатни и електронни медии. 



4 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

2.5. Трудно справяне на учителите с индикациите и проявите на насилие, 

агресия и други негативни прояви. 

 Констатираните дефицити също обуславят дейностите, тематиката и 

формите на работа, чрез които те да бъдат преодолени. 

 

ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Намаляване броя на  отпадналите ученици от училище. 

2. По-добро адаптиране на учениците със СОП, учениците от различни 

етноси, билингви, търсещи или получили международна закрила, 

хиперактивните ученици и такива с негативни прояви в поведението към 

училищната среда. 

3. Намаляване на грешките и пропуските при работата със задължителната 

училищна документация. 

4. Добиване на умения у учителите за превенция и справяне с проявите на 

насилие, агресия и други негативни прояви сред учениците. 

5. Повишаване професионалната квалификация на учителите по отношение 

на умения за мотивиране на учениците за учебен труд, умения за 

преподаване и използване на ИКТ в обучението. 

 

V. ИЗБРАНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ НА 

ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ:   

Формите на квалификация са разнообразни – самообразование, онлайн 

споделяне, лекции, курсове, семинари,  работни срещи, тренинги, 

проблемни групи, открити уроци, дискусии, работни срещи, споделяне на 

добри практики и т.н. Изборът им е обвързан с приложимост в практиката и 

усъвършенстване на професионалните умения с оглед действително 

подобряване на преподаването и ученето.  

 

VІ. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ. 

В СУ „Христо Ботев” работят 79 висококвалифицирани педагогически 

специалисти. От тях: директор, 2 заместник-директори по учебната дейност, 

1 главен учител, 63 старши учители, 10 учители, 1 ръководител направление 

ИКТ, 1 педагогически съветник. 

Общо 37 педагогически специалисти са с придобита ПКС:  

І ПКС – 1 зам.-директор и 2 учители;  

ІІ ПКС – 1 директор, 1 зам.-директор и 20 учители;  
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ІІІ ПКС – 2 учители;  

IV – 2 учители;   

V ПКС – 8 учители. 

През учебната 2015/2016 г. за своите постижения са отличени следните 

учители: 

 Сашка Петрова – почетен плакет на община Нова Загора 

 Георги Атанасов – почетен плакет на община Нова Загора 

 Неделчо Колев – значка „Нова Загора“ 

 Ивайло Гочев – значка „Нова Загора“ 

 Георги Георгиев – значка „Нова Загора“ 

 

VІІ. ТЕМИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ РАБОТИ В МЕТОДИЧЕСКИТЕ 

ОБЕДИНЕНИЯ: 

 

7.1. Начален етап:  

 „Форми и методи за прилагане на новите учебни програми в I 

клас“ 

 „Патриотичното възпитание – важен фактор за формиране на 

национално самочувствие” 

7.2. Български език и литература и изкуства:  

 „Форми и методи за прилагане на новата учебна програма в V 

клас“ 

  „Форми и методи за усвояване на българския книжовен език 

съгласно ДОС“ 

 „Функционалната грамотност – условие за ефективна работа в 

учебния час“ 

7.3. Съвременни езици: 

  „Форми и методи за прилагане на новата учебна програма по 

английски език в V клас“ 

 „Повишаване на мотивацията на учениците чрез използване на 

електронни уроци, интернет ресурси и образователна 

платформа „Феникс“ в обучението по съвременни езици“ 

7.4. Математика, Информатика, ИТ, ДТИ: 

  „Форми и методи за прилагане на новите учебни програми  по 

математика, информационни технологии и технологии и 

предприемачество в V клас“ 
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 „Практическо приложение на знанията и уменията на 

учениците по предметите математика, информатика, 

информационни технологии и домашна техника и икономика“ 

7.5. Обществени и природни науки и физическа култура и спорт:  

  „Форми и методи за прилагане на новите учебни програми  по 

обществени и природни науки в V клас“ 

 „Проектите в обучението по природните науки – организиране, 

изработване, оценяване“ 

 

ІХ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

1. Въвеждаща квалификация 

№ Дейност Целева група 
Форма на 

обучение 

Време на 

провеждане 

 

Отговорник 

 

1. Установяване на потребностите Всички учители Анкета 09. 2016г. 
Председатели

те на МО 

2. 

Определяне на наставници на: 

а) педагогически специалисти, 

постъпили за първи път на работа в 

системата; 

б) педагогически специалисти, 

постъпили за първи път на нова 

длъжност 

  09. 2016г. Директорът 

3. 

Изработване на планове с дейности за 

адаптиране на педагогическите 

специалисти в образователната среда, 

методическо и организационно 

подпомагане  

Пед. специалисти, 

постъпили за първи 

път на работа в 

системата 

(Ст. Башева,  

Ив. Бахарова, 

Евгени Димов,  

Мая Христова  

М. Драгиева) 

 

 

Наставни-

чество 

 

09. 2016г. 

Определените 

наставници 

 

4. 

Изработване на планове с дейности за 

усвояване на знания и формиране на 

умения, необходими за новата 

длъжност,  методическо и 

организационно подпомагане. 

Пед. специалисти, 

постъпили за първи 

път на нова 

длъжност 

(Д. Василева, 

Св. Личева, 

Б. Ганчева, 

Д. Тончева, 

В. Господинова, 

Е. Цончева,  

Р. Василева) 

 

 

Наставни-

чество 

 

09. 2016г. 

 

Определените 

наставници 
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2. Продължаваща квалификация 

2.1. Периодично актуализиране на знанията и развитие на професионалните 

компетентности за прилагане на иновативни подходи в образователния процес, за 

кариерно консултиране и ориентиране на учениците, за управление на образованието и др. 

5. 

Дейности за адаптиране на 

педагогическите специалисти в 

образователната среда, методическо и 

организационно подпомагане 

    

педагогически 

специалисти, 

постъпили за първи 

път на работа в 

системата 

Наставни-

чество 

 

Целого-

дишно 
Наставниците 

6. 

Дейности за усвояване на знания и 

формиране на умения, необходими за 

новата длъжност,  методическо и 

организационно подпомагане. 

педагогическите 

специалисти, 

постъпили за първи 

път на нова 

длъжност 

 

Наставни-

чество 

 

Целого-

дишно 
Наставниците 

7. Запознаване с новите учебни планове 

и програми за 1-ви и 5-ти клас 

Всички 

педагогически 

специалисти, 

преподаващи в 1-ви 

и 5-ти клас 

 
 

09. 2016г. 

 

Директорът 

8. 
Обучение за учебни програми за 

новия учебен предмет 

предприемачество 

Пед. специалисти, 

преподаващи в 1-ви 

и 5-ти клас 

 10.2016г. В. Хазаросова 

            

          № 
Вътрешноинституционални дейности 

 

Целева група 
Форма на 

квалифика-

ция 

Време на 

провеждане 

Отговорник 

 

1.         

1             1.  

Обсъждане на учебни програми по 

съответните дисциплини, учебни 

планове и изработване на тематични 

разпределения 

 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Обмяна на 

опит 

Септември-

октомври  

2016 

ЗДУД 

  2.       

Изготвяне на планове за 

квалификационните дейности и обмяна 

на добри практики на Методическите 

обединения 

Всички    

педагогически 

специалисти 
 

Септември   

2016г. 

Председате-

лите на МО 

2.  

3. 

Запознаване на учителите с най-

важните моменти от новите 

нормативни документи – (4 часа) 

Всички  

педагогически 

специалисти 

Работна 

среща 

Септември   

2016г. 
Директор 

3.  

4. 

Изработване на индивидуални планове 

за работа на главния и старшите 

учители 

 

Главният и 

старшите 

учители 
 

Септември  

 2016 г. 
ЗДУД 
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4.  

5.  

Водене на задължителна учебна 

документация. Работа с 

информационната система „Феникс“ 

Всички  

педагогически 

специалисти 

Обучение 
Ноември 

2016 г. 
Директор 

5. .

 6.   

Участие в ежегодните методически 

работни срещи с експертите по 

отделните културно-образователни 

области. 

Педагогичес-

ките 

специалисти 
Съвещания 

Септември  

2016 г. 

Председатели  

на МО,  

учители 

6. 

7. 

Представяне на открити уроци по 

учебни предмети. 

Старши 

учители, в 

чийто индиви-

дуални плано-

ве са предви-

дени такива и 

наставниците 

Открити 

уроци и 

обмяна на 

опит 

Ноември-

декември 

2016 г. 

Март-април   

2017 г. 

Директор 

        8. 

Открити уроци по ИТ и БЕЛ по плана 

на РУО – Сливен 

Петя Велкова 

Веселина 

Станкова 

Открити 

уроци 

Ноември 

2016 

и февруари-

март 2017 

Директор 

9. 

Изготвяне на обобщение и анализ на 

резултатите от оценяване на входното 

ниво на знанията и уменията на 

учениците и обсъждане по МО. 

Всички 

учители, 

които 

провеждат 

такива 

Работна 

среща 

Октомври  

2016 г. 

Май-юни 

2017 г. 

Председате-

лите на МО 

10 

Запознаване с материалите за 

изготвяне на учителско портфолио, 

качени в образователния сайт и с тези 

на хартиен носител. Поставяне на 

началото по изработването на 

учителското портфолио. 

 

 

Всички  

педагогически 

специалисти 

Самообра-

зование 

Октомври -

ноември- 

2016 г. 

 

В. Хазаросова 

11 

Изготвяне на обобщен анализ на 

резултатите от оценяване на входното 

ниво на знанията и уменията на 

учениците по всички учебни предмети. 

Всички 

учители, 

които 

провеждат 

такива 

 
Октомври  

2016 г. 
В. Хазаросова 

  

12 

Изготвяне на анализ за резултатите от 

Първи учебен срок и  на учебната 

година и обсъждане по МО. 

 

Всички 

учители и 

възпитатели 

Работна 

среща 

Февруари 

2017 г. и 

юни-юли 

2017 г. 

Председате-

лите на МО, 

Директор 

ЗДУД 

  

13 

Организиране на квалификационен 

курс  „Да общуваме в облака“ – 8 ч. 

Всички 

учители и 
Обучение с 

тренинг 

Октомври 

2016 г. 

Ученици от 

9б кл.,  
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възпитатели, 

които желаят 

Таня 

Иванова и В. 

Хазаросова 

7. 

14. 

Тематичен педагогически съвет за 

споделяне на новаторски 

педагогически практики по 

проблемите на МО – (4 часа) 

 

Членовете на 

МО 

Споделяне 

на опит на 

педагоги-

чески съвет 

Март 2016г. 
Творчески 

съвет 

8.1

15. 

Отчитане дейността на методическите 

обединения в края на първия срок и в 

края на учебната година. 

 

Членовете на 

МО 

 

Заседание 

на МО 

Февруари 

2017 г. и 

юни-юли 

2017 г. 

Председате-

лите на МО, 

ЗДУД 

№ 
Външноинституционални 

дейности 
Целева група 

Форма на 

обучение 

Време на 

провеж-

дане 

Отговор-

ник 

Лектор/ 

обучаваща 

организация 

     1.  

„ИНТЕРАКТИВНИ 

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ В 

ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП“  

Група от 15 

учители 

Обучение 

и тренинг 

8 часа 

Октомври Директор 

ЗДУД 

 

ДИПКУ  

ТрУ Стара 

Загора  

 

2

2. 

„ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО 

ОБУЧЕНИЕ  

 

½ от всички 

педагогически 

специалисти 

 

Обучение 

и тренинг 

8 часа 

 

Април 

 2017 г. 

 

 

Директор 

ЗДУД 

 

 

гл.ас. д-р Ил. 

Ризов ДИКПО 

Варна 

2

3.  

„РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

ПОРТФОЛИО ЗА УЧИТЕЛИ” 

 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

Обучение 

и тренинг 

8 часа 

 

Декември    

2016 г. 

 

 

Директор 

ЗДУД 

 

 

ДИПКУ  

ТрУ Стара 

Загора  

 

3

4.  

„РАЗРЕШАВАНЕ НА 

КОНФЛИКТИ И ВОДЕНЕ НА 

ПРЕГОВОРИ“ 

 

 

½ от всички 

педагогически 

специалисти 

 

Обучение 

и тренинг 

8 часа 

 

Април  

 2017 г. 

 

 

Директор 

ЗДУД 

 

 

гл.ас. д-р 

Илиян Ризов 

ДИКПО – 

Варна 

 

    5. 
ВЪВЕДЕНИЕ В 

СУГЕСТОПЕДИЯТА 

 

Учителите по 

чужди езици и 

математика 

 

Обучение 

и тренинг 

8 часа 

 

Декември    

2016 г. 

 

 

Директор 

ЗДУД 

 

 

Институт по 

сугестопедия   

7.  

Споделяне на добри 

практики, свързани с 

прилагането на проектно-

базираното обучение в 

училище. 

Елена 

Георгиева, 

Ивета 

Саръмова, В. 

Хазаросова 

Споделяне 

на добри 

практики 

Март 

2017г. 

Директор 

ЗДУД  

 

По плана на 

РУО-Сливен 
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8.  

Участие в курс 

„Формиране на умения за 

четене с разбиране у 

учениците от 1 до 4 клас“ 

Учители от 

МО „Начален 

етап“ 

Курс 2016/17 уч. 

год. 

Хазаросова 

Борносузова 
По плана на 

РУО-Сливен 

9.  

Семинар с учители по 

природни науки на тема 

„Компетентност по 

новото учебно 

съдържание по „Човекът 

и природата“- V клас                                                                                                

 

Соня 

Стоянова 

Семинар Октомври 

2016 г.                    

Хазаросова 

Саръмова 

По плана на 

РУО-Сливен 

10.  

Семинар с учители по 

природни науки на тема 

„Мотивацията и 

оценяване на учениците. 

Формиращо оценяване по 

природни науки и 

екология“ 

Двама 

учители от   

МО „Общест-

вени и при-

родни науки и 

ФКС“ 

Семинар Март 

2017г. 

Хазаросова 

Саръмова 

По плана на 

РУО-Сливен 

11.  

Обучение на учители по 

математика на тема 

„Методи за решаване и 

типови задачи при 

изпитни материали във 

формата на НВО“. 

 

Цопалова, 

Хаджиева, 

Ганка 

Йорданова 

Обучение Февруари-

март 2017г. 

Хазаросова 

Вълкова 

По плана на 

РУО-Сливен 

12.  

Обучителен семинар на 

тема: „Управление на 

стреса и емоциите”. 

 

  Двама 

учители от   

МО „Съвре-

менни езици“ 

Семинар Октомври-

ноември 

2016 г.                    

Хазаросова 

Стефанова 

По плана на 

РУО-Сливен 

13.  

Практически  семинар за 

учители по чужди езици 

на тема:  „Методика на 

преподаване на чужд 

език”                                                                      

 

Двама 

учители от   

МО 

„Съвременни 

езици“ 

Семинар Март – 

април 

2017г. 

Хазаросова 

Стефанова 

По плана на 

РУО-Сливен 

14.  

Обучителен семинар: 

„Въведение в 

географските 

информационни системи“ 

Димитрина 

Балчева 

Семинар Ноември- 

декември 

2016 г. 

 

Хазаросова 

Саръмова 

По плана на 

РУО-Сливен 

15.  

Споделяне на добри 

практики на електронни 

уроци, изготвени от 

ученици. 

 

Председатели

те на МО 

Споделяне 

на добри 

практики 

Април-

май 

2017г. 

Хазаросова 

Е. Иванова 

По плана на 

РУО-Сливен 

16.  

Участие на учителите-

медиатори и ученици-

медиатори в обучителни 

курсове. 

 

Учителите-

медиатори и 

учениците-

медиатори 

Обучите

лни 

курсове 

 

2016-

2017 уч.г. 

 Няголова, 

Бърдарова 

По плана на 

РУО-Сливен 
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2.2. Обучения за придобиване на по-висока професионално-

квалификационна степен – 22 учители планират да се включат в обучения.  

2.3. Придобиване на нова или допълнителна професионална 

квалификация или специализация – 1 учител се преквалифицира в учител по 

английски език и 18 други желаят да се включат през тази година. 

 

 

 

 

 

 

17.  

Обучение с 

педагогическите 

съветници, психолози 

и/или председатели на 

училищните Координа-

ционни съвети -

представяне на новия 

държавен образователен 

стандарт за приобщаващо 

образование. 

 

Нико Ников и 

председателя 

на училищния 

Координацио-

нен съвет 

Обучите-

лен курс 

 

Октомври 

2016 г.                    

 Няголова, 

Бърдарова 

По плана на 

РУО-Сливен 

18.  

Обучение на екипите за 

подкрепа за личностното 

развитие в училищата за 

работа с деца със СОП. 

 

Екипът за 

подкрепа за 

личностното 

развитие 

Обучите-

лен курс 

 

Ноември- 

2016  

 

 Няголова, 

Бърдарова 

По плана на 

РУО-Сливен 

19.  

Обучение с директори и 

заместник-директори на 

тема: Методическо 

подпомагане на 

училищните ръководства 

при прилагането на 

държавните 

образователни стандарти. 

 

Директорът и 

зам.-

директорите 

Обучите-

лен курс 

 

Март – 

април 

2017г. 

Няголова По плана на 

РУО-Сливен 

20.  

Участие в кръгла маса на 

тема „Различният час по 

литература“ 

 

Двама 

учители по 

БЕЛ 

Кръгла 

маса 

Ноември- 

2016  

 

 Игнатова, 

Бърдарова 

По плана на 

РУО-Сливен 
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Х. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

-  Контрол по изпълнение на плана за квалификационна дейност се 

осъществява от ЗДУД и Директорът; 

-  За вътрешноинституционалната квалификация отговарят 

Председателите на Методически обединения, които са членове на 

Творческия съвет. 

-  Резултатите от квалификационната дейност се докладват на годишен 

педагогически съвет. 

-  За финансирането отговаря и докладва главният счетоводител. 

 

 ХI. ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА за квалификация  са 7500  лева.   

 

Настоящият план е съобразен с целите, подцелите и дейностите, 

залегнали в Стратегията за развитие на СУ „Христо Ботев” 2016-2020 год. 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – 

Протокол №11/14.09.2016  г. 

 
 


