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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 4/22.01.2019г. 

2. Методическите обединения в OУ ,,Христаки Павлович.“, гр. Дупница са 2, както следва: 

 - Методическо обединение на началните учители 

 - Методическо обединение на прогимназиалните учители 

 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

Дейностите за професионално усъвършенстване на педагогическите специалисти са съобразени с конкретните потребности на 

учителите и да бъдат насочени към: 

1.Осигуряване на достъпно и качествено образование съчетаващо училищните и национални традиции с европейските 

тенденции. 

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

самоусъвършенстване на учителите. 

3.Усъвършенстване на професионалните умения в съответствие с динамиката на общественото развитие и новите образователни 

изисквания. 

4.Създаване на условия, осигуряващи равни възможности за индивидуално професионално обучение и повишаване на 

професионалната квалификация, които са предпоставка за реализиране на качествен образователен процес. 

5.Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици. 

 

 

 

 



III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез обмяна на 

педагогически опит. 

2. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи или трудности. 

3. Подобряване на резултатите на учениците чрез успешното усвояване на учебното съдържание по предмети. 

4. Работа за създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на 

знанията в  съответствие с новите образователни изисквания и утвърдените европейски практики. 

5. Усъвършенстване организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.  

6. Поддържане на училищен регистър за квалификационна дейност, с цел по-добро планиране, координиране, управление и 

контрол на дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. 

7. Обогатяване на професионалното портфолио от всеки педагогически специалист, с цел регистриране на постигнатите 

резултати. 

           8. Изготвяне и прилагане на правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа. 

 

IV. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

 1.Участие в курсове /организирани или индивидуални/ за получаване на по-голяма квалификация  

2.Преквалификация на учителите. 

3. Следдипломна квалификация 

 
 

 

 



V. КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ  

- Самообразование –повишаване квалификацията на учителите чрез придобиване на ПКС и следдипломна квалификация 

- Семинар – повишаване качеството на образованието чрез иновационни технологии и чрез приобщаване на родителите към 

образованието  

- Открити уроци - Показване на личен опит,оценка, възприемане на чужд опит и др. 

   

VI. ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

1. Приемане на плановете на МО 

Срок: 17.09.2018г. 

Отг: Председателите на МО 

2. Изготвяне график за работа на компютърния кабинет 

Срок: 18.09.2018г.  

Отг: Спаска Стоянова 

3. Провеждане на открити уроци в училището – един в начален етап и един в прогимназиален етап-по плановете на МО. 

Срок: І срок-м. Януари 2019г. 

Отг: М. Пейчева 

ІІ срок-м. Март 2019г. 

Отг: Г. Димитрова 

4. Провеждане на тематични съвети, свързани с новости в образованието, училищната психология, превенция на детската 

престъпност. 

Срок: Според графика на ПС  

Отг: Директора 



5. Участие на педагогическите специалисти в курсове, обучения, семинари 

Срок: При постъпили оферти от обучителни организации, 

 заявено желание за участие на педагогическите специалисти 

Отг: Директора и преподавателите 

    

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА 

ОУ”ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ”  ГР.ДУПНИЦА  ОБЩ.ДУПНИЦА  ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ 

Вътрешноинституционална квалификация на педагогическите кадри 

Целева група Участници Форми Период на 

провеждане 

Обучител Очаквани резултати Забележка 

1.МО-начални 

учители 

Начални учители Семинар- 

„Използване на 

мултимедийни 

презентации и 

иновационни 

технологии при 

разработване на 

уроците” 

м. Март 

2019г. 

Г. Рашева 

Д. Панайотова 

Обмен на 

информация, 

обогатяване на 

знания и опит 

 

2.МО- 

прогимназиални 

учители 

Прогимназиални 

учители 

 

Семинар- добра 

практика- „Участие 

на родители и 

ученици в 

училищните 

тържества” 

м. Октомври 

2018г. 

Т.Николова 

Л. Делибалтова 

Д. Шукадарова 

 

Обмен на 

информация, 

обогатяване на 

знания и опит 

 

3. Всички учители 

 

Преподавателите Тематични съвети: 

 „ Педагогическо 

общуване. 

Взаимодействие 

между учители-

 

м. Март 

2019г. 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

Споделяне на опит, 

активна 

информация, 

дискусия 

 



ученици; учители-

родители. 

Психологическа 

бариера” 

„ Родителите-

помощници или 

партньори в учебно-

възпитателния 

процес. Как да 

направим училището 

втори дом за 

родителите” 

 

 

 

 

м. Април 

2019г. 

 

 

 

 

 

Директора 

 

 

4. Всички учители Прогимназиални 

и начални 

учители 

Открит 

Урок-БЕЛ 

 

Празник на буквите 

Ісрок-1-м. 

Януари 2019г. 

 

ІІсрок-1-м. 

Март 2019г. 

М. Пейчева 

 

 

Г. Димитрова 

Показване на личен 

опит,оценка 

възприемане на  

чужд опит 

 

5. Учители в 

прогимназиален 

етап и класни 

ръководители 

Преподавателите Семинар: 

„Превенция на 

училищното насилие, 

агресията и други 

негативни прояви” 

м. май 2019г. Председател на 

УКБППМН и 

психолог 

Показване на личен 

опит от дейността на 

комисията през 

учебната година 

 

 

Извънинституционална квалификация на педагогическите кадри: 

1. Придобиване на ПКС 

2. Участие в курсове от РУО, МОН и други обучителни организации 

3. Следдипломни квалификации 

Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа.  

 



 

 

Планът е разработен с председателя на синдиката на КТ „ Подкрепа” Мария Гигова, представен на педагогически съвет на  22.01.2019г. 

и утвърден със Заповед №322 /22.01.2019г. на директора на училището. 

 

Гергана Рашева 

Главен учител 

 

Мария Гигова 

Председател на СО към КТ „Подкрепа” 


