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ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

НА 21. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

 
Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща 

квалификация, определяни ежегодно от МОН. 

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия съвет, 

утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти. 

 

І. ЦЕЛИ 

1. Развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти в контекста на актуалните приоритети в образованието и 

съобразно приоритетните области за развитие на училището. 

2. Подкрепа и стимулиране на добрите практики, в съответствие с ключовите компетентности, заложени в Европейската 

образователна политика. 

3. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагогическите специалисти. 

4. Насърчаване на дейността на методическите обединения като звена за обмяна на добри практики и осъществяване на позитивни 

решения и успехи. 

 

ІІ. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ 

•  Осигуряване на информираност и достъп  до адекватни  форми на обучение, до съвременна педагогическа литература в 

сферата на професионалния интереси доказани добри практики. 
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• Насърчаване на  иновативни образователни технологии, методи и  подходи в образователния процес. 

• Целенасочена работа за овладяване на техники за  налагане на позитивна дисциплина, за ранно оценяване на риска, за 

мотивиране на учениците и преодоляване на проблемно поведение и за развиване на емоционална и социална интелигентност.  

 

 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)  

 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  (планира се при установена необходимост)   

 

Вид квалификация / 

Тема 

Организационна форма 

/лектории, 

вътрешноинституционални 

дискусионни форуми, 

открити практики, 

методическо подпомагане, 

презентации на творчески 

проекти, резултати и анализи 

на педагогически 

изследвания и постижения, 

споделяне на иновативни 

практики/ 

Време на провеждане 

 

 

Целева група 

/брой участници/ 

 

 

 

 

 

Ръководител/отговорник за 

провежданата 

квалификационна форма 

 

 

 

 

 

Брой академични 

часове 

1. Работа с 

електронен 

дневник/електрон

ни системи – роли 

и отговорности 

Практикум  Септември 2022 59 

 

РН „ИКТ“ 

 

2 

2. Въвеждаща 

квалификация – 

нормативна 

уредба и 

политики на 

училището за 

новоназначени 

учители 

Лектория При необходимост  5 

Директор  3 
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3. НАРЕДБА № 13 

от 21.09.2016 г. за 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование – 

изготвяне на план 

за Час на класа 

и планиране на 

резултатите от 

възпитателната 

дейност 

Лектория и методическо 

подпомагане 
Септември 2022 30 

 

 

 

 

 

 

ЗД по УД 

 

 

 

 

 

2 

4. Планиране на 

резултатите от 

образователния 

процес – учебно-

изпитни 

програми, 

занимания по 

интереси, 

критерии за 

оценяване, методи 

за оценяване и 

преподаване 

Лектория и методическо 

подпомагане 

Октомври  2022 

Февруари 2023 
40 

 

 

 

Директор  

 

 

 

2 

5. Планиране на 

резултатите от 

образователния 

процес в часовете 

за самоподготовка 

и занимания по 

интереси 

Лектория и методическо 

подпомагане 
Октомври  2022 9 

 

 

 

Директор  

 

 

 

2 

6. НАРЕДБА за 

приобщаващото 

образование – 

идентифициране и 

подкрепа на 

обучителни 

Лектория и методическо 

подпомагане, споделяне на 

добри практики 

Ноември   2022 59 

 

 

ЗД по УД и педагогически 

съветник 

 

 

2 
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затруднения и 

преодоляване на 

проблемно 

поведение 

7. НАРЕДБА за 

приобщаващото 

образование – 

позитивна 

дисциплина и 

организационна 

култура 

Лектория и методическо 

подпомагане, споделяне на 

добри практики 

Ноември   2022 59 

ЗД по УД и педагогически 

съветник 

2 

8. Работа по 

национални 

програми и 

проекти 

Лектория и методическо 

подпомагане 

Декември/Юни   

2022/2023 
20 

 

Директор, ЗД по АСД 

 

2 

9. Дейности за 

придобиване на 

ключови 

компетентности 

Лектория и методическо 

подпомагане, споделяне на 

добри практики 

Януари   2023 59 

 

Директор, председатели на 

методически обединения 

 

 

2 

10. Екипна работа за 

създаване на 

приемственост 

при прехода 

между 

образователни 

етапи 

Лектория и методическо 

подпомагане, споделяне на 

добри практики 

Февруари 2023 20 

 

 

Директор, председатели на 

методически обединения 

 

 

2 

11. Оптимизиране на 

работата в 

часовете по 

самоподготовка и 

занимания по 

интереси 

Споделяне на добри практики Март  2023 9 

 

 

ЗА по УД  

 

 

 

2 

12. Ефективно 

лидерство  

Лектория и методическо 

подпомагане, споделяне на 

добри практики 

Юни-юли 2023 59 

Директор и педагогически 

съветник 

2 

13. Ефективно 

взаимодействие с 

родителите  

Лектория и методическо 

подпомагане, споделяне на 

добри практики 

Септември 2023 59 

Директор и педагогически 

съветник 

2 
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Забележк: в колона „Вид квалификация / Тема“ за вид се вписва вътрешноинституционална или въвеждаща квалификация. 

 
 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Тема 

Организационна форма 

/курс, семинар, тренинг, 

школа, практикум, лектория, 

уебинар, специализации и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

 

Брой 

академични часове 

 

 

 

Източник на 

финансиране 

1. Компютърно 

моделиране в 3 и 4 

клас; Компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии в 5 и 6 

клас 

Курс  

Октомври 

2022 г. 

Юни 2023 г.  

15 16 

 

 

 

 

Бюджет  

2. „Методика на 

обучението по БДП в 

час на класа в І – VІІІ 

клас“. 

„Интерактивни 

техники и 

технологии в 

обучението по БДП“. 

Курс 

Целогодишно  

 

 

 

15 16 

Бюджет 

1. Теми по избор, Теми, 

свързани с 

обучението по 

предмети  

Курс 
Целогодишно  

 
20 16 

Бюджет 

2. Успешна подготовка 

за НВО по БЕЛ в 7. и 

10. клас 

Курс 

Февруари-март  

2022 г. 

 

5 16 

 

Бюджет 

3. Eфективни практики 

за работа на 

методическите 

обединения 

Курс 
Юни-юли 

2022 г. 
30 16 

 

 

 

                        Бюджет 

4. Как да развиваме 

умения по време на 
Курс  

Януари-февруари 

2022 г. 
9 16 

 

Бюджет 
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самоподготовката, 

заниманията по 

интереси и 

организирания отдих 

и спорт? 

5. Играта като 

интерактивен метод 

на обучение в 

образователния 

процес 

Курс 
Януари-февруари  

2022 г. 
20 16 

 

 

Бюджет 

6. Оценяване знанията 

на учениците - 

традиционни и 

иновативни методи 

Курс 
Юни-юли  

2022 г. 
20 16 

 

Бюджет 

7. Компетентностен 

подход в обучението 
Курс 

Февруари-март 

2023 г. 
30 16 

 

Бюджет 

8. Атестиране на 

педагогическите 

специалисти 

Курс 
Юни-юли 

2023 г. 
59 16 

 

 

Бюджет 

9. Формиране и 

развитие на умения 

за разработване и 

управление на 

проекти 

Курс 
Април  

2023 г. 
15 16 

 

 

Бюджет 

10. Управление на екип 

и успешната 

комуникация в 

екипа. Управление 

на хора и процеси в 

образователната 

сфера 

Курс 
Юни-Юли 

2023 г. 
3 16 

 

 

 

Бюджет 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет (Протокол № 12/01.09.2022 г.) и е утвърден със Заповед № 

1292/09.09.2022 г. на директора на 21. СУ „Христо Ботев“ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната година.  

2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година. 


