
 
 

 

 

 

 

 

  Утвърждавам: 

Надя Владимирова 

Директор на ОУ „Димитър Благоев”  

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  

В ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА 
 

Приет на заседание на ПС на 07.09.2021 година. 

 

 

   

 

I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” –  ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.  

            ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Броят на заетите длъжности отговаря на броя на необходимите. Няма незаети длъжности и неправоспособни учители по учебни 

предмети. Тенденция през последните  години е увеличаване на броят на младите специалисти.  

По проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”  работят специалисти на 3 длъжности, подпомагащи децата със СОП.  

Организацията на квалификационната дейност в ОУ „Димитър Благоев” се основава на приет на заседание на ПС Годишен план за 

квалификация на персонала, изработен от МО на учителите от начален етап и МО на учителите от прогимназиален етап база 

идентифицирани потребности от квалификация на педагогическите специалисти и утвърден от директора. 

Съгласно поставените в началото на учебната година цели, квалификационната дейност в училището е подчинена на пет основни 

приоритета: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ДИМИТЪР   БЛАГОЕВ” 

 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. „ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ”1А 

ДИРЕКТОР:+359 062/620352   КАНЦЕЛАРИЯ:+359 062/621476 

e-mail:  ou_blagoev@abv.bg 
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 Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите;  

 Усъвършенстване на професионалните умения и промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности; 

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

 Преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на училищната институция и създаване на връзки и 

контакти между училището и останалите структури на образователната система. 

 Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми на 

преподаване чрез активно използване на ИКТ в урочната дейност. 

Реализирани вътрешноучилищни квалификационни дейности : 

      - съвместни инициативи и тренинги на класните ръководители и педагогическия съветник / по плановете на класните ръководители и 

педагогическия съветник/; 

      - методическа помощ и съдействие на новопостъпили  учители  в ГЦОУД с кратък педагогически стаж; 

      - методически сбирки –в МО на учителите от начален етап и в МО на учителите от прогимназиален етап. 

 Част от работните срещи се проведоха  в изпълнение на Плана за работа на МО на учителите от начален етап и Плана за работа на  МО на 

учителите от прогимназиален етап в ОУ  „Димитър Благоев“, а други се проведоха извън този план, поради своята актуалност в конкретен 

момент. 

             - посещение и съвместно обсъждане на открити уроци на базовите учители и студенти от ВТУ;  

Реализирани извънучилищни квалификационни дейности:  

- осигуряване на информационни бюлетини за участие на учителите в квалификационни форми за повишаване на квалификацията и 

придобиване на професионално-квалификационни степени. 

      - активно участие на колегията в: 

 методическите сбирки по отделните предмети, организирани от РУО; 

                         - взаимодействие  с ВТУ; 

                         - взаимодействие с РУО; 

                         - взаимодействие с РЗИ; 

                         -взаимодействие с РИОСВ 

За организацията и координирането на квалификационната дейност и идентифициране на потребностите отговаря Главния учител. 

Всички членове на колектива са участвали в обучения. Затруднения при провеждане на квалификационните дейности няма. Изпълнени са 

заложените дейности по плана за учебната 2021/ 2022 година. 

Силни страни: 

 осъзната необходимост от повишаване на квалификацията сред учителските кадри; 

 дейности, насочени към продължаваща квалификация на специалистите; 

 работата по  проекти, която мотивира и развива учителите; 

 увеличаване на броя на млади специалисти; 

 създаден е Регистър за квалификационна дейност, който се води от Главен учител в начален етап. 

В ОУ „Димитър Благоев” се наблюдава висока мотивация сред учителите за придобиване на професионално-квалификационни степени. 

Големият брой учители с ПКС и завършена магистърска степен е гаранция за високо качество и ефективност на учебния процес. 
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Установени дефицити: 

- разчупване на стереотипните форми на преподаване чрез активно използване на ИКТ и нови методи и подходи в урочната дейност; 

- ролята на класния ръководител – работа с училищна документация и с родителската общност; 

- индивидуалните програми за учениците със СОП; 

- „Училище – родителска общност – деца в риск и деца със СОП” - толерантност и взаимопомощ. 

 

 

II.  ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

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

самоусъвършенстване на учителите;  

 Усъвършенстване на професионалните умения и промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности; 

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

 Преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на училищната институция и създаване на връзки и 

контакти между училището и останалите структури на образователната система; 

 Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми на 

преподаване чрез активно използване на ИКТ и нови методи и подходи в урочната дейност; 

 Квалификация по културно-образователни области; 

 Обмяна на добри практики в Методическо обединение на учителите от начален етап и Методическото обединение на учителите от 

прогимназиален етап; 

 Разработване и управление на проекти. 

 

III.  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ 

Мотивиран  учителски колектив и осигуряване на достъпно и качествено образование и възпитание на учениците. Стимулиране на 

професионалното развитие на педагогическия колектив. 

Регулиране на процеса на квалификация и създаване на условия за професионално и кариерно развитие на педагогическия персонал. 

 

IV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 образователно-квалификационни степени 

 обучения 

 участие в конференции 

 участие в национални форуми 

 семинари, курсове, тренинги                

 дискусии                             

 сбирки 

 практикуми                             

 открити уроци 
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 работа с проблемни групи 

 работни срещи                           

 решаване на казуси 

 самоусъвършенстване 

 ролеви игри 

 споделяне на опит 

 обмяна на опит с други училища 

 

V. ДЕЙНОСТИ 

 

1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Във връзка с изискванията на чл. 223, ал. 2 от ЗПУО за задължителен брой академични часове (минимум 16 часа годишно) за 

провеждане на вътрешна квалификация и чл.47 т. 2 от Наредба № 15/22.07.2019г., е необходимо да се създаде организация за включване в 

обученията на всички педагогически специалисти в институцията в рамките на учебната година. Вътрешно-квалификационните дейности се 

организират и провеждат от старшите учители и главните учители в институцията. За участието на педагогическите специалисти във 

вътрешна квалификация не се присъждат квалификационни кредити. 

 

Дата на провеждане Тема на обучението Квалификационна 

форма (дискусия, 

семинар, тренинг, 

открита практика и 

др.) 

Участници / целева 

група 

Име на провеждащия 

квалификацията 

Брой часове 

м. Септември и при 

нужда 

Активно учене -

запознаване с 

новости в 

нормативните 

документи в 

системата на 

образованието                      

Работна среща 

Дискусия 

Педагогическият 

колектив  

 ОУ „Д. Благоев” – 

Главен учител  

 

м. Ноември, 2022 

 

Възпитанието на 

децата – изграждане 

на ценности - 

Начален етап                 

тренинг Учители и учители 

на ГЦОУД в начален 

етап 

Педагогически 

съветник при ОУ „Д. 

Благоев” 

 

м. Март, 2023г. 

 

„Техники за справяне 

с професионалното 

прегаряне“ 

тренинг Учители и учители 

ГЦОУД  в начален и 

прогимназиален етап 

Педагогически 

съветник при ОУ „Д. 

Благоев” 
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м.Юни 2023 г. Обсъждане на 

резултатите от 

външното оценяване 

в 4 клас 

Дискусия - анализ Педагогическият 

колектив – начален 

етап 

ОУ „Д. Благоев” –

МО – начален етап 

 

м.Юни 2023 г. Обсъждане на 

резултатите от 

външното оценяване 

в 7 клас 

Дискусия - анализ Педагогическият 

колектив – 

прогимназиален етап 

ОУ „Д. Благоев” –

МО – прогимн. етап 

 

м.Октомври 2022 г. 

м.Май/м.Юни 2023г. 

Анализ на 

постигнатите 

резултати от 

проведени писмени 

работи за отчитане 

на входно/ изходно 

ниво 

Дискусия - анализ Педагогически 

специалисти по 

културно 

образователни 

области 

ОУ „Д. Благоев” – 

МО – начален етап; 

МО – прогимн. етап 

 

м.Април 2023 г. Използване на 

модерни технологии 

в обучението, с цел 

насърчаване на 

творческите 

възможности, 

потребности и изяви 

на учениците 

Споделяне на опит 

 

Педагогическият 

колектив 

ОУ „Д. Благоев” – 

старши учители и 

Главен учител 

 

По плана на 

Педагогически 

съветник при ОУ „Д. 

Благоев” 

По плана на 

Педагогически 

съветник при ОУ „Д. 

Благоев” 

Тренинги Педагогическият 

колектив 

Педагогически 

съветник при ОУ „Д. 

Благоев” 

 

 Първа помощ Тренинг Педагогическият 

колектив 

БЧК  

По плана на 

методическото 

обединение на 

началните учители и 

методическото 

обединение на 

учителите от 

прогимназиален етап 

Текуща 

квалификация по 

културно-

образователни 

области 

Дискусионни 

семинари 

Педагогическия 

колектив 

ОУ „Д. Благоев” – 

Методическото 

обединение на 

началните учители и 

Методическото 

обединение на 

учителите от 

прогимназиален етап, 
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Главен учител 

 

 

 

2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦОННА ДЕЙНОСТ 

Организацията на извън-институционалните обучения се съобразява с изискванията на чл. 222, ал.1 от ЗПУО и и чл.45 ал.3 от 

Наредба № 15/22.07.2019, съгласно който обученията се извършват от специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни 

организации и обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от МОН. Педагогическите специалисти са длъжни 

да повишават квалификацията си по програми на обучителните организации в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на 

атестиране (4 години). За проведените обучения се присъждат квалификационни кредити. "Квалификационен кредит" е измерител на 

времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите по чл. 

222, ал. 1 от ЗПУО. Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са 

присъствени. 

 

 

 

Дата на обучението Тема на обучението Квалификационна 

форма (дискусия, 

семинар, тренинг, 

участие в 

конференции и 

форуми, др.) 

Наименование на 

обучителната 

организация 

Име на участника Брой присъдени 

кредити 

По график на РУО Участие на учители 

в квалификации и 

обучения на РУО – 

В. Търново 

Квалификационни 

курсове; обучения; 

работни срещи 

по Плана на РУО Педагогически  

колектив на ОУ 

„Д.Благоев“ 

 

График по 

Националния 

календар и график 

на РУО 

Участие в 

конференции, 

кръгли маси и други 

форуми на  

регионално, 

национално и 

международно ниво 

Участие в 

конференции; 

Споделяне на добри 

практики 

по Националния 

календар и на РУО 

Педагогически  

колектив на ОУ 

„Д.Благоев“ 
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VI.  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

1. Ефективно използване на ИКТ, нови методи и подходи в образователно-възпитателния процес 

2. Самоусъвършенстване чрез прилагане на формите на квалификация 

3. Прилагане на съвременни тенденции при проверка и оценка на знанията на учениците 

4. Сформиране на екипи за разработване и реализация на проекти и програми 

5. Обединяване на училищната общност 

 

 

VII.  ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Предвидените средства  в училищния бюджет за квалификация на учителите за учебната 2022/2023 година са в размер не по-малко от 

1,2 % от годишните средства за РЗ. Допълнителни квалификационни курсове на учителите при посещение на курсове, семинари, работни 

срещи и др. да се поемат от фонд „Квалификация” по преценка на ръководството на училището. 

 

VI. КОНТРОЛ  

Директорът възлага контрол по изпълнение на Годишния план за квалификационна дейност, както следва: 

- в частта „Извънучилищна квалификация” – на ЗДУД. Проведеният контрол да се вписва в Книга за контролната дейност на ЗДУД. 

- в частта „Вътрешноучилищна квалификация” – на Главен учител, Председател на Методическото обединение на началните 

учители и Председател на методическото обединение прогимназиален етап. Регулярно да се  докладва пред ПС за осъществени 

квалификационни дейности, резултати, дефицити и приоритети. 

- В  частта „Финансиране на квалификацията” – на счетоводителя. 

 

Годишният план за квалификационна дейност на ОУ „Димитър Благоев” е отворена система и подлежи на актуализация във 

връзка с променащи се условия и непредвидени обстоятелства и задачи. 

 

                                                                                                                                                                                        

ЗАБЕЛЕЖКА: ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОУ „ 

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“   ЩЕ БЪДАТ СЪОБРАЗЕНА С  ПЛАН ЗА РАБОТА / МЕРКИ, НАСОКИ, ПРАВИЛА /  В ОУ  „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 
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