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I. ОБЩ БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В УЧИЛИЩЕТО:  

 

 Състав на педагогическия персонал  през учебната 2022/2023 год. в училището: 

 
Директор ЗДУД Главен учител Старши учител Учител  Учител ЦОУД Ресурсен учител Всичко: 

1 1 0 8 5 4 1 20 

 

 

II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ: 

  

А/ ЦЕЛИ: 

1. Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на учебната дейност в училището като част от 

общото модернизиране на образователния процес. 

2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите и възпитателите. 

3. Осигуряване на съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на 

професионалната компетентност на педагогическите специалисти. 

4. Усъвършенстване на компетенциите, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности.         

 

 

Б/ ПРИОРИТЕТИ: 

 

1. Предлаганото обучение от училището да е съобразено с интересите на учениците. 

2. Ефективност на оценяването като гарант за  качеството на образователния продукт, традиции и новаторство. 

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

4. Засилване на възпитателната работа с учениците, застрашени от отпадане. 

5. Повишаването на квалификацията в полза на кариерното развитие на учителите. 

6. Подобряване качеството на образованието. 
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ІІ. ПОТРЕБНОСТИ. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ:  

 

 

А/ ПОТРЕБНОСТИ: 

 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешна система за квалификация. 

2. Усъвършенстване методиката на организация, планиране и преподаване по учебните предмети; 

3. Информация и създаване на връзки и контакти между  училището и останалите структури на образователната система. 

4. Участие в квалификационни  форми. 

5. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците. 
 

 

Б/ МЕТОДИ: 

 

6. Наблюдение 

7. Анкети в края на учебната година 

8. Самоанализ и оценка на личните компетенции. 

 

 

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 

1. Оптимизиране  и усъвършенстване на  педагогическата дейност на учителите. 

2. Ефективност и приложимост при работата за повишаване интереса на учениците към ученето и подобряване на уменията и 

компетенциите им. 

3. Подобряване на качеството на образованието. 

4. Диференцирано стимулиране на труда на педагогическите кадри.   
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ІV. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

А/ ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

 

№ Тема 
Вид 

квалификация 

Брой 

академични 

часове 

Отговорник 
Време на 

провеждане 

1 Организиране на подкрепяща среда на учениците със СОП в 

начален , прогимназиален и първи гимназиален етап. 

Работна среща 2 Ресурсния учител м. 11.2022 г. 

2 Как да се подготвим за атестиране? Портфолио в няколко 

стъпи. 

Тренинг 2 Председателите на ПЕЕК м. 11.2022 г. 

3 Ефективни техники за комуникация и за подобряване на 

взаимодействието между семейството и образователната 

институция 

Работна среща за 

представяне на 

добри практики 

2 Председателите на ПЕЕК м. 12.2022 г. 

4 Открити практики за приложение на компетентностния  

подход в обучението по учебните предмети. 

Практикум за 

представяне на 

добри практики 

2 Яна Иванова 

Силвия Каменова 

м. 01.2023 г. 

м. 03.2023 г. 

5 Споделяне на добри практики по темата : „Съвременни и 

иновативни подходи за обучение“ 

Работна среща 2 Цеца Николова 

Цецка Евтимова 

м. 02.2023 г. 

6 „Киберсигурност и превенция на рисковете на децата в 

мрежата“ 

Тренинг  2 Класни ръководители 1-

10 клас 

м. 03.2023 г. 

7 Преодоляване на затрудненията в четенето и писането при 

ученици в начален етап. 

Открита 

практика 

2 Анжела Мицева м. 04.2023 г. 

8 Дигитални компетентности на педагогическите специалисти за 

работа с електронни приложения 

Уъркшоп 2 Илко Кръстев 

Галя Георгиева 

Радослав Радков 

м. 04.2023 г. 
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Б/ КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМИ НА ОРГАНИЗАЦИИ 

(специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации и/или обучителни организации, чиито програми за 

обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър): 

 

№ Тема 

Брой 

квалификационни 

кредити 

Организация Отговорник 
Период на 

провеждане 

1 Работа с деца и ученици в различаващото се от нормата 

поведение (хиперактивност, аутизъм, социално 

неприемливи прояви) 

2 Обучителна организация 

след уточняване 

Илко Кръстев Учебната 

2022/2023 г. 

2 Ефективно управление на времето в съвременното 

училище. Тайм мениджмънт на директора, учителя и 

класния ръководител. 

2 Обучителна организация 

след уточняване 

Илко Кръстев Учебната 

2022/2023 г. 

 

 

В/ УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ РУО, МОН И 

ОБЩИНИТЕ: 

 

№ Тема Организация Участници Период на провеждане 

1 Участие на педагогическите специалисти в годишните 

методически съвещания на РУО – Враца с учителите по 

предмети и/или направления 

РУО – Враца Педагогически специалисти м. септември – октомври 

2022 година 

2 Участие на педагогическия екип в семинари, форуми и срещи, 

с цел повишаване на квалификацията им. 

РУО – Враца, 

МОН, Община 

Враца и/или други 

общини 

Педагогически специалисти Учебната 2022/2023 г. 
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V. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 

 

Средствата за квалификация на педагогическите специалисти са в размер на 1,2 % от Фонд работна заплата. 
 

 

VІ. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА: 

 

Изпълнението на плана се контролира от директора и ЗДУД. Приоритетно значение за квалификация имат обученията, засягащи 

повишаване на професионалните компетенции на учителите с пряко приложение в работата им в учебните часове от училищния учебен 

план. 

Мониторингът по изпълнението се извършва целогодишно. Отчет по изпълнение на годишния План за квалификационни дейности 

се извършва на заседание на ПС. 

 
 

 

ВАНЯ КЛИМОВА 
Директор 

на Обединено училище ”Св. св. Кирил и Методий” 
с. Девене, община Враца 
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