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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № …..05.09.2022г. 

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.Основната цел на педагогическия колектив на ОУ „Христаки Павлович” през учебната 2022/2023г. е „ Развиване на 

компетентностните способности на учениците чрез качествено учене в подходяща педагогическа среда и чрез придобиване на 

практически опит.“ 

2.Осигуряване на свързаност между личната, социалната и професионалната изява на учителя  чрез  придобиване на умения за 

инициативност, оценка на риска, креативност,критично мислене, контролиране на емоциите, работа в екип, решаване на проблеми 

и поемане на отговорност. 

3.Равни възможности за индивидуално професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация, в това число на 

новопостъпилите учители.  

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1.Развиване на ключовите компетентности за учене през целия живот: 

- езикова грамотност; 

- комуникативна компетентност; 

-  математическа компетентност; 

-  дигитална компетентност; 

-  личностна и социална компетентност; 

-  гражданска компетентност; 

-  предприемаческа компетентност; 

-  компетентност за културна осведоменост и изява; 



2.Развиване на способността на учителя да идентифицира нуждите и предизвикателствата, способността да разпознава потенциала 

на идеите, да експериментира с иновативни подходи за постигне на резултати. 

3.Развиване на способността на учителя да определя собствените нужди, цели и желания , умение да се  самооценяват силните 

страни и недостатъци и убедеността му, че принципа учене през целия живот важи в най-голяма степен. 

 

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 ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 

 

 Въвеждаща - за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно подпомагане и е 

задължителна за педагогическите специалисти, които: 

-  са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното образование; 

-  са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията; 

- заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години; 

-  ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата и програмни системи в 
предучилищното образование. 

 

 За продължаващата квалификация  

-   курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари 

                       -   специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите 

специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието; 

                              -   професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2 ОТ НАРЕДБА15 от 22 юли 2019г. 

                              -   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; 



                              -  форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на резултати от проучвания, 

изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения; 

 

 За вътрешноинституционалната квалификация:                                                                                                                                              

 -  лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми; 

 - открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти; 

 -  резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения; 

 - споделяне на иновативни практики. 

  VI. ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПЛАНА ЗА 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА 

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

  

 

                                                 Вътрешноинституционална квалификация на педагогическите кадри 
Целева 

група 

Огранизационна 

форма на обучение 
Форми/тема Обучител Участници Очаквани 

резултати 
Период на 

провеждане 

забележка 

МО-
начални 
учители, 
МО – 
прогимна
зиален 
етап 

Вътрешноинституц

ионален 

дискусионен форум 

Запознаване и обсъждане промените  

в нормативните документи 

Спаска Стоянова Всички учители Обмен на 

информация, 

обогатяване 

на знания и 

опит 

 

септември  



МО-
начални 
учители 
МО – 
прогимна
зиален 
етап 

Вътрешноинституц

ионален 

дискусионен форум 

Ученическа готовност в прехода ПГ/I 

клас 

Ученическа готовност в прехода 4/5.  

клас 

 

Даниела Стефанова 

Георгиева,  

Даниела Стефанова 

Георгиева, Любомира 

Кирилова, Екатерина 

Павлова 

 Септември/ 

октомври 

 



МО-
начални 
учители 
МО – 
прогимна
зиален 
етап 

Резултати и анализи 

на проведени 

педагогически 

изследвания и 

постижения 

Обсъждане нивата на учениците в 

началото на учебната 

година.Набелязване на мерки за 

преодоляване на пропуските. 

Изготвяне на регистър за ученици в 

риск и застрашени от отпадане 

Гергана Кирилова 

Димитрова, Мариана 

Атанасова Петрова, 

Валентин Йорданов 

Гиздов, Даниела  

Стефанова Георгиева, 

Екатерина Христова 

Павлова, Петя Иванова 

Недкова, 

Десислава Олегова 

Панайотова- 

Вергилова, Любомира 

Юлиянова  

Кирилова,Ивайло 

Бориславов 

Саправлийски, 

Иванка Ръждева, Мая 

Пейчева, Спаска 

Стоянова, Доника 

Шукадарова 

 

Всички учители 

 

Обмен на 

информация, 

обогатяване 

на знания и 

опит 

 
 

октомври 

 
 

 

 



МО 
начален 
етап 

Вътрешноинституц

ионален 

дискусионен форум 

Обсъждане и изготвяне на мерки за 

преодоляване на безпричинните 

отсъствия в предучилищна група  

Даниела Георгиева Гергана Димитрова, 

Мариана Петрова, 

Валентин Гиздов, 

Даниела  Стефанова 

Георгиева, Екатерина 

Христова Павлова, 

Петя Иванова Недкова, 

Десислава Олегова 

Панайотова- 

Вергилова, Любомира 

Юлиянова  

Кирилова,Ивайло 

Бориславов 

Саправлийски, 

 

 ноември  

МО-
начални 
учители 
 

Резултати и анализи 

на проведени 

педагогически 

изследвания и 

постижения 

Обсъждане и проследяване напредъка 

на учениците. между входно и 

междинно ниво 

Гергана Кирилова 

Димитрова, Мариана 

Атанасова Петрова, 

Валентин Йорданов 

Гиздов, Даниела  

Стефанова Георгиева, 

Екатерина Христова 

Павлова, Петя Иванова 

Недкова, 

Десислава Олегова 

Панайотова- 

Вергилова, Любомира 

Юлиянова  

Кирилова,Ивайло 

Бориславов 

Саправлийски 

Гергана Кирилова 

Димитрова, Мариана 

Атанасова Петрова, 

Валентин Йорданов 

Гиздов, Даниела  

Стефанова Георгиева, 

Екатерина Христова 

Павлова, Петя Иванова 

Недкова, 

Десислава Олегова 

Панайотова- 

Вергилова, Любомира 

Юлиянова  

Кирилова,Ивайло 

Бориславов 

Саправлийски, 

Антоанета Стойкова 

Николова 

 

 декември 

 

 

. 



МО – 
прогимна
зиален 
етап 

Лектория ,,Управление на средата за по 

ефективен контрол на насилието и 

тормоза над  и сред децата от 

ученици.,, 

Таня Николова Мая Пейчева, Спаска 

Стоянова, Иванка 

Ръждева, Весела 

Шаламанова, Доника 

Шукадарова, Силвана 

Христова, Лора 

Делибалтова, Таня 

Николова, Антоанета 

Николова 

 януари  

МО-
начални 
учители 
МО – 
прогимна
зиален 
етап 

 

 

 

 

Лектория Приобщаване и техника за работа с 

деца със СОП 

Ресурсен учител  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички учители 

 

 

 март . 

 

МО – 
прогимна
зиален 
етап 

 

Лектория ,,Ранните бракове между традициите 

и престъплението 

Лора Делибалтова Мая Пейчева, Спаска 

Стоянова, Иванка 

Ръждева, Весела 

Шаламанова, Доника 

Шукадарова, Силвана 

Христова, Лора 

Делибалтова, Таня 

Николова, Антоанета 

Николова 

 април  

МО-
начални 
учители 
МО – 
прогимна
зиален 
етап 

Открити практики Споделяне на опит и  добри 

педагогически практики от 

квалификационни обучения  

 

  

 

Добри практики:открити уроци 

- Иновативна система за 

преподаване на математиката 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Бориславов 

Саправлийски, 

Екатерина Павлова 

Всички учители   

През учебната 

година 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Любомира Кирилова –

математика (ноември); 

- Екатерина Павлова –БЕЛ 

(февруари) 

- Мариана Петрова –БЕЛ март 

- Петя Недкова-ЧП април 

- Валентин Гиздов – ЧО май 

- Мая Пейчева – БЕЛ - 

ноември 

- Спаска Стоянова – 

математика – декември 

Мариана Петрова 

Петя Недкова 

Валентин Гиздов 

Мая Пейчева 

Спаска Стоянова 

 

 

МО-
начални 
учители 
МО – 
прогимна
зиален 
етап 

 

Вътрешноинституц

ионален 

дискусионен форум 

„Ученикът в центъра. Изградени 

умения у учениците за 

самооценяване“ – начален етап 

 

„Как да поставим ученика в центъра, 

за да си създаде умения за 

самооценяване“ – прогимназиален 

етап 

 

 

МарианаАтанасова 

Петрова,Ивайло 

Бориславов 

Саправлийски, Таня 

Николова,Лора 

Делибалтова 

Всички учители  април 
 

 

МО-
начални 
учители 
МО – 
прогимна
зиален 
етап 

 

Резултати и анализи 

на проведени 

педагогически 

изследвания и 

постижения 

Анализ на резултатите от изходните 

нива напг,ПГ,1.2.3, 4,5,6 и 7. клас. 

Къде стои нашето училище спрямо 

другите училища на общинско и 

областно ниво на база НВО 4. И 7. 

 Клас. 

Гергана Кирилова 

Димитрова, Мариана 

Атанасова Петрова, 

Валентин Йорданов 

Гиздов, Даниела  

Стефанова Георгиева, 

Екатерина Христова 

Павлова, Петя Иванова 

Недкова, 

Десислава Олегова 

Панайотова- 

Вергилова, Любомира 

Юлиянова  

Кирилова,Ивайло 

Бориславов 

Саправлийски 

 

 

Всички учители 

 

 юни  

 



 

                                                                     ДЕЙНОСТИ: 

 

       

 МО-
начални 
учители 
МО – 
прогимна
зиален 
етап 
 
 

Вътрешноинституц

и-онален 

дискусионен форум 

Провеждане на заседание на МО, 

разработване план за 

рабoта на МО 

 

 

„Здраве и евентуални епидемични 

ситуации“ 

 

 

Десислава Панайотова- 

Вергилова, 

Таня Николова 

 

 

Медицинска сестра – 

Мария Димитрова 

Всички учители  септември 

 МО-
начални 
учители 
МО – 
прогимна
зиален 
етап 

 

Вътрешноинституц

ионален 

дискусионен форум 

Обсъждане организацията на 

вътрешно училищните тържества, 

конкурси, състезания, изложби и др. 

мероприятия за новата учебна 

година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Силвана Христова, 

Лора Делибалтова 

 

Всички учители  октомври 

 МО-
начални 
учители 
МО – 
прогимна
зиален 
етап 

 

Открита практика Обсъждане на добри практики – 

Открийте себе си чрез моето и 

вашето хоби на чаша вино и домашни 

сладки. Добра практика за сплотяване 

на колектива. 

Всички учители Всички учители  юли 



МО-
начални 
учители 
МО – 
прогимна
зиален 
етап 

 

Вътрешноинституц

и-онален 

дискусионен форум 

Oтчет на МО Десислава Панайотова, 

Таня Николова 

Всички учители 

 

  юли 
 

 

 

  Извънинституционална квалификация на педагогическите кадри 
 Вид   

 
Форми/тема Обучител Участници Очаквани 

резултати 
Период на 

провеждане 

Брой кредити на 

участник 

 

 ИИК „Киберсигурност, дигитално 

гражданство и превенция на 

рисковете за децата в 

мрежата“ 

Орак Академия Всички учители Повишаван

е на 

дигиталнит

е 

компетентн

ости 

септември 3 кредита/   48 

часа 

 ИИК ПЕТА 

ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФ

ИКАЦИОННА СТЕПЕН 

 

ЧЕТВЪРТА 

ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФ

ИКАЦИОННА СТЕПЕН 

 

Софийски 

университет „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Департамент за 

информация и 

усъвършенстване 

на учители – гр. 

София 

 Ивайло 

Саправлийски 

 

 

 

 

Лора Делибалтова, 

Весела 

Шаламанова, Петя 

Недкова 

 октомври  



 ИИК 

 

Участие в 

квалификационни курсове 

по тематични 

направления, предложени 

от МОН, РУО – 

Кюстендил и други 

специализирани звена. 

 Според нуждите и 

интересите на 

педагогическите 

специалисти 

   

 

 

Легенда: ВИК – вътрешноинституционална квалификация; ИИК – извънинституционална квалификация 

 

 

Приложение:  

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

Планът е разработен с председателя на синдиката на КТ „ Подкрепа”  - Даниела Георгиева, представен на педагогически съвет на   

………………………………………………………………………………….. 

Десислава Панайотова – председател МО начален етап 

Таня Николова – председател прогимназиален етап 

Даниела Георгиева 

Председател на СО към КТ „Подкрепа” 

 


