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Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 10/08.09.2020  год. 

Утвърден със Заповед на директора № РД 10-450/09.09.2020 г. 

 



 

 

І. Стратегия на учебното заведение: Приета е на заседание на ПС с Протокол № 3 от 26.11.2015 г. Направени 

са две актуализации за двугодишни периоди, чието одобрение е регламентирано с Протокол №7/01.09.2016 г. и  

Протокол №7/04.09.2018 г. Акцентът в стратегията на училището до края на 2020 година е насочен към повишаване 

качеството на образованието; запазване на самостоятелната форма на обучение за лица, навършили 16-годишна 

възраст и незавършили основно образование; създаване на условия за личностно развитие и реализиране на 

учениците чрез формиране на ключови компетентности чрез: 

• Своевременно диагностициране на учениците с обучителни затруднения 

• Организиране и провеждане на допълнително обучение; 

• Осигуряване при необходимост на психологическа подкрепа; 

• Насърчаване участието на родителите в ОВП 

 

ІІ. Цели на Плана за КД: 

• Осигуряване на подкрепа за професионалното развитие на педагогическите кадри с цел постигане на 

качествен ОВП. 

• Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, продължаване на образованието и 

самообразованието. 

• Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване на резултатите от учебната дейност.  

      

 



 

ІІІ.  Задачи на Плана за КД: 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и мотивиране на учителите за 

саморазвитие и самоусъвършенстване с цел успешно усвояване на учебното съдържание по предмети 

2. Стимулиране на активно преподаване и обучение чрез прилагане на интерактивни методи и техники 

3. Усъвършенстване на професионалните  умения и изяви на учителите, стимулиране към самоподготовка, 

самоусъвършенстване, обмяна на добри педагогически практики и ефективни екипни взаимодействия. 

4. Сътрудничество с родителите, обществеността и институциите. 

5. Запознаване с нормативни документи и новости.  

 

ІV. Очаквани резултати на Плана за КД:  

 

1. Повишаване качеството на ОВП и намаляване броя на ранно отпадащите от училище ученици 

2. Постигане на добър психоклимат във взаимоотношенията учител-ученик-родител 

3. Постигане на по-високи резултати на НВО и годишен успех чрез качествено образование и квалифицирани 

учители. 

4. Самоусъвършенстване на учителите чрез вътрешноучилищна система за квалификация чрез утвърждаване на 

ЕКК /Екипите за ключови компетентности/ като действена и ефективна форма за усъвършенстване на 

учителите 

5. Приложение на съвременни методи, техники и платформи на обучение за разчупване и преодоляване на 

стереотипните форми и повишаване мотивацията на учениците.  



1. Вътрешноучилищна квалификация: 

 

№ Тема 
Форма на 

обучение 
Целева  

група 

Брой 

участници 

Брой 

академични 

часове 

Срок/период 

на провеждане 

Място на 

провеждане 

Вътрешноучилищен 

обучител 

Отговорник за 

провеждане на 

обучението 

1. Използване на електронните 

учебници в часовете по 

самоподготовка 

Доклад, 

споделяне на 

добри 

педагогически 

практики 

ЕКК на 

прогимназиалните 

учители 

9 2 месец 

октомври 

2020 г. 

училище Станимира  

Раева 

Магдалена 

Иванова 

2. Новите педагогически 

реалности и 

взаимодействието с деца и 

родители в образованието – 

доклад 

Доклад, 

дискусия 

ЕКК на  

началните 

учители 

9 2 месец 

октомври 

2020 г. 

училище Гинка  

Иванова 

Мария 

Апостолова 

3. Практики на 

взаимодействие между 

родители и специалисти за 

работа с деца в контекста на 

ДОС за Приобщаващото 

образование 

Доклад, 

споделяне на 

добри 

педагогически 

практики 

ЕКК на 

прогимназиалните 

учители 

9 2 месец 

октомври 

2020 г. 

училище Надя Димитрова Магдалена 

Иванова 

4. Часът на класа – възможност 

за формиране на 

интеркултурна 

компетентност  

Доклад, 

дискусия 

ЕКК на  

началните 

учители 

9 2 месец 

октомври 

2020 г. 

училище Мария 

Апостолова 

Гинка  

Иванова 

5. Справяне с 

предизвикателното 

поведение при работа с деца 

в училищна и 

извънучилищна възраст 

Доклад, 

дискусия 

ЕКК на 

прогимназиалните 

учители 

9 2 месец 

ноември 

2020 г. 

училище Нели Арнаудова Магдалена 

Иванова 



6.  Практики на 

взаимодействие между 

родители и специалисти за 

работа с деца в контекста на 

ДОС за Приобщаващото 

образование 

Доклад, 

споделяне на 

добри 

педагогически 

практики 

ЕКК на  

началните 

учители 

9 2 месец 

ноември 

2020 г. 

училище Жанета  

Желева 

Мария 

Апостолова 

 

7. Организиране на 

интерактивна среда за 

работа в обучението по 

пунктуация в 6 клас 

Доклад, 

споделяне на 

добри практики 

ЕКК на 

прогимназиалните 

учители 

9 2 месец 

декември 

2020 г. 

училище Магдалена 

Иванова 

Гинка 

Иванова 

8. Дидактическа технология за 

овладяване на понятието 

„обиколка“ на триъгълник, 

правоъгълник, квадрат в 

начален етап на основната 

образователна степен  

Доклад, 

споделяне на 

добри практики 

ЕКК на  

началните 

учители 

9 2 месец  

декември  

2020 г. 

училище Лина  

Генова 

Мария 

Апостолова 

9. Дистанционното обучение – 

предизвикателства и 

пътища за постигане по-

високо качество на учебните 

курсове 

Доклад,  

беседа, 

споделяне на 

добри  

практики 

ЕКК на  

началните  

учители 

9 2 месец  

януари  

   2021 г. 

училище Гинка 

 Иванова,  

Росица  

Атанасова 

Мария 

Апостолова 

10. Дистанционното обучение – 

предизвикателства и 

пътища за постигане по-

високо качество на учебните 

курсове 

Доклад,  

дискусия, 

споделяне на 

добри  

практики 

ЕКК на 

прогимназиалните 

учители 

9 2 месец 

февруари 

2021 г. 

училище Надя  

Желязкова 

Магдалена 

Иванова 

11. Интерактивни техники за 

овладяване на четенето в 

мултикултурната класна 

стая в първи клас 

Доклад,  

беседа, 

споделяне на 

опит 

ЕКК на  

началните  

учители 

9 2 месец  

февруари  

 2021 г. 

училище Димитрина 

Александрова 

Мария 

Апостолова 



12. Модел на работа в 

интеркултурна среда 

Доклад,  

дискусия, 

споделяне на 

добри  

практики 

ЕКК на 

прогимназиалните 

учители 

9 2 месец  

март  

2021 г. 

училище Станка  

Ганчева 

Магдалена 

Иванова 

13. Началният учител и 

компютърното моделиране 

Доклад,  

беседа 

ЕКК на  

началните  

учители 

9 2 месец  

март  

 2021 г. 

училище Елисавета 

Николова 

Мария 

Апостолова 

14. Училищна превенция на 

употребата на психоактивни 

вещества при учениците от 

5 – 7 клас 

Доклад, 

споделяне на 

добри  

практики 

ЕКК на 

прогимназиалните 

учители 

9 2 месец  

април  

  2021 г. 

училище Даниела 

Драганова 

Магдалена 

Иванова 

15. Чувството за 

принадлежност към 

родината като аспект от 

националната идентичност 

на учениците от началното 

училище 

Доклад, 

дискусия 

ЕКК на 

началните 

учители 

9 2 месец  

май  

   2021 г. 

училище Христина  

Янева, 

Петя  

Колева 

Мария 

Апостолова 

16. Часът на класа – възможност 

за формиране на 

интеркултурна 

компетентност  

Доклад, 

споделяне на 

добри 

педагогически 

практики 

ЕКК на 

прогимназиалните 

учители 

9 2 месец  

май  

   2021 г. 

училище Калчо  

Калчев 

Магдалена 

Иванова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Извънучилищна квалификация  

 

№ Тема Форма на 

обучение 

Целева 

група 

Брой 

участници 

Брой 

академич

ни часове 

Обучител  

Обучителна 

институция 

/ако е ясна/ 

Място на 

провеждане 

/ако е ясно/ 

Обща цена 

на 

обучението 

/прогнозна/ 

Срок  

период на 

провежда

не 

Място на 

провежда

не 

Отговорник 

за 

провеждане 

на 

обучението 

1. Проектно-базирано 

обучение и 

компетентностен 

подход 

курс учители 18 16 Център за 

квалификация 

„Успех“ ООД 

Първомай 720 лв. месец 

февруари 

2021 г. 

изнесено 

обучение 

Директор 

2. Тайните на 

успешната учебна 

екскурзия и 

ефективно 

планиране на 

„уроците на терен“ 

курс учители 18 16 „Евроклас –  

Консулт“  

гр. Пловдив 

Първомай 720 лв. месец 

март 

2021 г. 

изнесено 

обучение 

Директор 

3. Безопасност на 

движението по 

пътищата по новите 

учебни програми 

курс учители 18 32 Фирма 

„Дидакта 

консулт“ София 

Център за 

професионално 

обучение 

„Професия 21 

век“ 

Първомай 900 лв. месец 

април 

2021 г. 

изнесено 

обучение 

Директор 

4. Тренинг по 

позитивно мислене 

– практически 

техники за 

повишаване на 

вътрешната 

мотивация, 

тренинг учители 18 16 Център 

„Щастие“ 

ЕООД 

Първомай 720 лв. месец  

юни 

2021 г. 

изнесено 

обучение 

Директор 



справяне със стреса 

и положителна 

промяна в 

мисловните 

процеси 

 

*ЗАБЕЛЕЖКА:   

1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и национални програми, от МОН, РУО и общината, не 

следва да се вписват в Плана за КД на образователната институция  

2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от заинтересованото лице и не би следвало 

да се планира институционално. 

 

V. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – (процент от годишните средства за работна заплата на 

педагогическия персонал  /съгл. чл. 33, ал. 1 от Колективен трудов договор №Д01-134, в сила до 25.11.2020 г./, равняващ се минимум на 

1,2 % от ФРЗ на педагогическия персонал и конкретна сума в лева). 

 

VI. Контрол по изпълнение на плана 

            Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва: 

• В частта извънучилищна квалификация – директор  

• В частта вътрешноучилищна квалификация – главен учител и председатели на ЕКК 

• В частта финансиране на квалификацията – главен счетоводител 

 

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