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                                                                                                    УТВЪРЖДАВАМ: МИЛЕНА ДИМИТРОВА 

 

                                                                                                ДИРЕКТОР 

 

 

                

ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 
НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение № 22  на педагогически съвет № 12 от 02.09.2022 г. и утвърден 

със заповед № 1064/02.09.2022 г. на директора на училището 
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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. 

6. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. 

 

 

 

I . АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ   

 1.1 Определени/ констатирани дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти 

 1.2. Проучване на потребностите от квалификация на педагогическите кадри – чрез анкети  

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите 

специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие във II ОУ „Св. П. Хилендарски“, 

гр. Раднево. Квалификацията на учителите е изведена като водещ училищен приоритет; прилагат се форми на наставничество на млади и 

новоназначени учители, както и на такива, които за известен период са били извън системата на училищното образование. Училището 

развива активна дейност по европейски и международни проекти 

 

Второ основно училище „Св. П. Хилендарски“, град Раднево е неспециализирано, общинско. 

 В училището се обучават  350  ученици от I до VII клас. 

 Целодневна организация на учебния ден е създадена за  учениците от начален курс 8 групи и 3 за прогимназиален етап (сборни 

група). 
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 В училището се обучават 14 ученици със специални образователни потребности. 

 Приобщени са ученици от малцинствата. 

 Училищната общност е много добре функционираща – формиран е Обществен съвет, Училищно настоятелство, Ученически 

съвет, училището осъществява пълноценно сътрудничество с други училища и институции от община Раднево. 

 

 

Длъжност 

2022  2023 
 

Общ 

брой 

ОКС 

(брой) 

ПКС 

(брой) 

ПБ Б М Д СО І ІІ ІІІ ІV V 

Директор 1   1     1   

Заместник-директор 1   1     1   

РН „ИКТ“ 0           

Учител 10   7 3          1 2 3 

„Старши” учител 
22 2 4 16       1  2 6 10 

„Главен” учител 
0                     

Психолог 1                     1          1   

Ресурсен учител 
1  1      1   

Логопед лектор извън щатен 
1                   1        

Общо: 36 2 12 23    1 7 8 13 
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1.1. Квалификационната дейност е осъзната като необходимост от голяма част от педагогическия екип, който прилага съвременна 

методика на преподаване. Една от възможностите за самоусвършестване е споделянето на умения, методи и технологии в 

образователната дейност. Планът за квалификация на II ОУ „Св. П. Хилендарски“, град Раднево за учебната 2021-2022 година бе 

разработен в две основни направления - вътрешноинституционална квалификационна дейност – провеждана на ниво ЕКК и 

извънинституционална  квалификационна дейност – провеждана от външни обучителни организации.  

 

Предвид преминаването на дистанционно обучение в условията на пандемията от Ковид – 19, планът за квалификационна дейност 

бе актуализиран. Провеждаха се онлайн обучения. Вътрешноинституционалната квалификационна дейност премина като обмяна на 

добри практики чрез споделяне на опит в създадената за обмен на информация група на педагогическите специалисти в училището. 

Планът за квалификационна дейност бе изпълнен. През последните 3 години педагогическите специалисти повишиха своята 

професионална квалификационна степен. Към момента 29 педагогически специалисти са с от 5 ПКС до 2 ПКС.  

 

От обучението на педагогическите специалисти  до сега са събрани общо над 350 квалификационни кредити, вписани в Списък –

образец №1 на училището, от които 55 кредита за учебната 2021/2022 година. 

 

Планираната квалификационна дейност на директора е изпълнена.  

 

През предходната учебна година всички педагогически специалисти са участвали във форми на квалификация на различни нива в 

следните тематични направления: 
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        Вътрешноинституционална квалификационна дейност за изминалата 2021/2022 година 

 

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 

квалификационн

а форма 

 

 

Брой 

академични 

часове 

1. Вътрешноинституционал

на квалификация: 

„Успешен старт на 

учебната 2021/2022 година“  

лектория, вътрешноинституционалнен 
дискусионен форум 

13 

септември 

2021 

Всички 

педагогически 

специалисти 

директор, 

заместник-

директор по 

учебната дейност 

 

 

4 часа 

2. Вътрешноинституционал

на квалификация: 

„Насоки на МОН за 

обучение и действия в 

условията на извънредна 

епидемична обстановка в 

училищата“  

лектория, вътрешноинституционалнен 

дискусионен форум 

14 

септември 

2021 

Всички 

педагогически 

специалисти 

директор, 

заместник-

директор по 

административно-

стопанската 

дейност 

 

 

4 часа 

3. Вътрешноинституционал

на квалификация: 

„Новости  в ел.дневник 

споделяне на иновативни практики, 

он-лайн обучение 

 

 

15 

септември 

Всички 

педагогически 

специалисти 

системен 

администратор на 

Школо 

 

2 часа 
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ШКОЛО“ 2021 

 

4. 

Вътрешноинституционал

на квалификация: 

„Споделяне на успешни 

практики по проект 

иновативно училище“ 

 

 

 

 

 

 

Вътрешноинституционален 

дискусионен форум 

 Всеки преподавател с одобрена 

иновативна дейност подготвя 

презентация на дейността с 

учениците 

 Споделя презентацията с 

колегите си към ЕКК 

септември – 

декември 

2021 

януари -април 

2022 

 

 

 

 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическите 

специалисти 

 

 

 

10 часа 

годишно 

5. 
Вътрешноинституционал

на квалификация: 

„Новости в Майкрософт 

Тиймс“ 

онлайн указания, 

вътрешноинституционалнен 

дискусионен форум 

октомври 

2021 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

директор, 

заместник-

директор по 

учебната дейност 

 

 

4 часа 

6. Вътрешноинституционал

на квалификация: 

„Указания за организиране 

на обучението от 

разстояние в електронна 

среда ОРЕС през учебната 

година в условията на 

Ковид - 19“ 

вътрешноинституционалнен 

дискусионен форум чрез създадената 

група на педагогическите специалисти 

в електронна среда 

при 

необходимост

през учебната 

година 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

директор, 

заместник-

директор по 

учебната дейност 

 

 

4 часа 
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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. Учителско портфолио – внедряване, 

поддържане и усъвършенстване чрез 

учителско портфолио – инструмент за 

оценяване, самооценяване и 

целеполагане 

 

 

квалификационен курс 

 

 

20.01.2022 г. 

 

36 педагогически 

специалисти от 

училището 

8  

 

 

Бюджет 2022 

по 63 лв. 

2. Работа в дигитална среда с 

платформите на MICROSOFT и 

GOOGLE 

квалификационен курс 

28 – 

29.11.2021 г. 

Руска Братанова 

16 

Бюджет 2022 

 

3. 

Изграждане и функциониране на 

екипите за подкрепа на личностното 

развитие 

квалификационен курс 

25-

26.02.2022 г. 

Мария Генова 

16 

РЦПППО – Стара 

Загора 

 

4. 

„Аутизъм – специфика и успешно 

приобщаване“ 
квалификационен курс 

10-11.01. 

2022 г. 
Нели Динева 

 

16 

РЦПППО – Стара 

Загора 

5. Прилагане на инструментариум за 

ранно идентифициране на ученици в 

риск от преждевременно напускане на 

образователната система и за 

диференциран подход при определяне 

квалификационен курс 
13-

14.11.2021 г. 

Мария Милушева 

Диляна Николова 

 

 

16 

Шуменски у-т, 

ДИПКУ - Варна 
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на потребностите им от предоставяне 

на подкрепа 

 

6. 

Методика на обучението по БДП 1-4 

клас 

квалификационен курс 
15.09.2021 г. Диляна Николова 

32 Бюджет 2021 

7. 
Най-новите информационни 

технологии в процеса на обучение 

квалификационен курс 
12.03 – 

13.04.2022г. 

Десислава Георгиева 

Севджан 

Мехмедеминова 

16 Бюджет 2022 

8. Умения за успешно прилагане на 

новите учебни програми по ИТ в 

прогимназиален етап 

квалификационен курс 
12.02. – 

26.03.2022г. 
Севджан 

Мехмедеминова 

16 Бюджет 2022 

9. Ефективност на подготовката при 

целодневна организация на учебния 

процес 

квалификационен курс 
4 – 

11.12.2022 г. 
Росица Димитрова 

16 52 лв. 

10. Алтернативни позитивни техники за 

решаване на конфликти и 

преодоляване на агресията в учебна 

среда 

квалификационен курс 

25.03-

26.03.2022г 
Даниела Илчева 

16 50 лв. 

11. 
Придобиване на 3 ПКС самоусъвършенстване  

декември  

2021 
Десислава Калмушка         - 

самофинансиране 

12. Професионално – педагогическа 

специализация „ Информатика и 

информационни технологии“ 

 

самоусъвършенстване 

23.10.2020 г. 

до 

14.11.2021г. 

Десислава Калмушка 

265 

академични 

часа 

Самофинансиране 

1265 лв. 
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1.2. Квалификационната дейност се планира след проучване на нуждите на педагогическите специалисти на ниво ЕКК. При 

осъществяване на обратна връзка се анализира тяхната удовлетвореност от проведеното обучение и потребностите им от последваща 

квалификация. Идентифицираните потребности от квалификация за учебната 2022/2023 година са насочени: 

 На институционално ниво – към подпомагане работата на новоназначените учители, независимо от длъжността, на която са 

назначени и екипната работа в ЕКК. 

 Извънинституционална квалификационна дейност – към усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване и 

стимулиране на  професионалните изяви на учителите. 

 

 

II.  ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация. 

2. Утвърждаването на екипите за ключови компетентности като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и изграждане на 

обща информационна система за обмен на методически материали на тези екипи. 

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

4. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на училището в съответствие с новите нормативните изисквания.  

5. Оптимизиране на педагогическата и организационната дейност и МТБ  в училище.  

 

 

ІII. ЦЕЛИ: 

Основна цел: Осигуряване на достъпно и качествено образование, което добре съчетава училищните и националните традиции с 

европейското измерение, чрез развитие и обогатяване  индивидуалните способности, както на учениците, така и на учителите. 

Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист с цел:  

1. Обединява усилията на педагогическите специалисти за повишаване на качеството на образованието чрез активизиране на 

самообразованието и стремежа на учителите за усъвършенстване на собствената педагогическа практика. 
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2. Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието, подобряване на 

образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране и модернизиране на образователния 

процес в училище. 

3. Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и 

осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие. 

4. Усъвършенстване и актуализиране на професионалните умения, на придобити и/или придобиване на нови допълнителни 

компетентности, което осигурява съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности, съобразно с националната, регионалната, общинската и училищната политика;  

5. Създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за  

обмяната на добри практики;  

 

ІV. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището. 

Към него да се добавят и плановете на педагогически екипи по ключови компетентности. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез обмяна на 

педагогически опит. 

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на прозрачност и гласност при постигане на успехи и преодоляване на 

неуспехи, трудности и проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети. 

5. Да се работи за създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на 

знанията в съответствие с новите образователни стандарти. 

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и да се стимулират  професионалните изяви на учителите. 
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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 

квалификационн

а форма 

 

 

Брой 

академични 

часове 

1. Вътрешноинституционал

на квалификация: 

„Новости в нормативната 

уредба за учебната 

2022/2023 година“  

лектория, вътрешноинституционалнен 

дискусионен форум 

1 

септември 

2022 

Всички 

педагогически 

специалисти 

директор, 

заместник-

директор по 

учебната дейност 

 

 

4 часа 

2. 
Вътрешноинституционал

на квалификация: 
„Заповед на МЗ за 

въвеждане на временни 

противоепидемични мерки“  

лектория, вътрешноинституционалнен 
дискусионен форум 

14 

септември 

2022 

Всички 

педагогически 

специалисти 

директор, 

заместник-

директор по 

административно-

стопанската 

дейност 

 

 

2 часа 

mailto:ou2rad@abv.bg
http://www.ou2radnevo.bg/


ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ГРАД  РАДНЕВО,   ОБЩИНА РАДНЕВО,   ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА 
 Раднево – 6260, ул. “Спортна” №3   0417/ 8 21 66; 8 22 35; 8 20 66; 

e-mail: ou2rad@abv.bg;    2401055@edu.mon.bg     www.ou2radnevo.bg 
 

 

 

12 

 

 Нова НЕИСПУО – 

предизвикателство за 

педагогическите 

специалисти 

обучение за работа с електронната 

платформа 

2 септември  

2022 г. 

Всички 

педагогически 

специалисти 

обучения от МОН, 

заместник-

директори 

4 часа 

3. Вътрешноинституционал

на квалификация: 

„Новости  в ел.дневник 

ШКОЛО“ 

споделяне на иновативни практики, 

он-лайн обучение 

 

 

13 

септември 

2022 

Всички 

педагогически 

специалисти 

системен 

администратор на 

Школо 

 

4 часа 

 

4. 

Вътрешноинституционал

на квалификация: 

„Споделяне на успешни 

практики по проект 

иновативно училище“ 

 

 

 

 

Вътрешноинституционален 

дискусионен форум 

Всеки преподавател  иновативна 

дейност подготвя презентация на 

дейността с учениците 

7 – 9 

септември 

2022 

 

 

януари – май 

2023 г. 

 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

 

педагогическите 

специалисти с 

иновативни 

практики  

10 учители 

 

 

 

 

 

10 часа 

годишно 

 

  

5. 
Вътрешноинституционал

на квалификация: 

„Новости в Майкрософт 

Тиймс“ 

онлайн указания, 

вътрешноинституционалнен 

дискусионен форум 

октомври 

2022 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

директор, 

заместник-

директор по 

учебната дейност 

 

 

4 часа 

6. 
Вътрешноинституционал

на квалификация: 

„Първа долекарска помощ“ 

лектория от медицински специалист 

 

декември 

2022 

Всички 

педагогически и 

непедагогически  

специалисти 

 

медицински 

специалист 

 

 

      4 часа 

Забележкa: в колона „Вид квалификация / Тема“ за вид се вписва вътрешноинституционална или въвеждаща квалификации 
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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. 
Иновативни стратегии и подходи за 

усъвършенстване на образователния 

процес 

квалификационен курс 
септември - 

април 

педагогически 

специалисти 

22 

        16 

 

Бюджет 2022 

РААБЕ 

ШКОЛО 

 

2. Артпедагогика квалификационен курс 
септември - 

април 

педагогически 

специалисти 

16 

        16 

 

Бюджет 2022 

РААБЕ 

 

3. 
Педагогически стратегии за 

изграждане на иновативна, креативна 

и подкрепяща образователна среда 

квалификационен курс 
септември - 

април 

педагогически 

специалисти 

13 

        16 

 

Бюджет 2022 

РААБЕ 

ШКОЛО 

4. 

Компетентностният подход в 

обучението 
квалификационен курс 

септември - 

април 

педагогически 

специалисти 

 

        16 

 

Бюджет 2022 

РААБЕ 

ШКОЛО 

5. Участие на учителите в курсове за 

придобиване на ПКС и специализации 
самоусъвършенстване  

септември - 

юли 

педагогически 

специалисти 
        16 

самофинансиране 

6. Участие на учителите в квалификационен курс септември - педагогически         16  
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квалификационни форми по покана на  

РУО и по НП „Квалификация на 

педагогическите специалисти“ 

юли специалисти Бюджет 2022 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

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

година.  
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