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I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА 2020/ 2021 

УЧЕБНА ГОДИНА. 

Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на преподавателите за 

повишаване на професионалните  им умения и компетенции, отговарящи на изискванията за 

качествено образование  и съвременна методика на преподаване.  В преобладаващата част, заложените 

в годишния план за изминалата година задачи и дейности са изпълнени. Продължителното обучение 

от разстояние  в електронна среда през изминалата учебна година постави нови проблеми, 

предизвикателства и приоритети пред учителите.  Квалификационните форми бяха съобразени с 

извънредното положение и бяха реализирани присъствено и  в електронна среда. Голяма част от 

учителите се включиха в онлайн обучения, организирани от различни институции.  Работата в MS 

Teams даде възможност за организиране на открити уроци, пряко взаимодействие между колегите и 

обмяна на опит. 

Всички педагогически специалисти са участвали във форми на квалификация по различни 

програми, на различни нива и  по различни тематични направления, като някои от тях са взели 

участие в повече от една.  

1.Данни за квалификационната дейност през  2020/ 2021 учебна година: 

 4 педагогически специалисти са придобили V ПКС, а четирима – IV ПКС. 

 100 % от ПС са участвали във форми за придобиване на квалификационни кредити, реализирани 

от специализирани обслужващи звена, висши училища, научни организации и по програми на 

обучителни организации от Регистъра на МОН. Голяма част от тях са участвали в повече от 

един квалификационен курс и имат получени повече от 1 кредит. Тематичните направления са 

различни и съответстващи на потребностите и интересите на педагогическите специалисти и 

идентифицираните нужди на училището. 

Най – масово е било участието в следните обучения за придобиване на кредити: 

- "Приобщаващо образование", организирано от РУ “Ангел Кънчев -  65 педагогически 

специалисти; 

- „Иновативни методи – път към качествено олбразование и преодоляване на пречките пред 

ученети. Техники за ефективно учене. Пирамида на ученето.Оценяване на резултатите от ученето, 

диагностика на личностното развитие и професионално консултиране.“, организирано от МОН  

„Мениджър Консулт“ЕООД – 17 педагогически специалисти; 

- „Психология на общуването в образователната среда“, организирано от МОН „Мениджър 

Консулт“ЕООД – 20 педагогически специалисти; 

- „Емоционалната интелигентност и работа с родители, ключът към трудните деца. Агресия, 

насилие, тормоз. Конфликти и тяхното разрешаване“, организирано от МОН „Мениджър 

Консулт“ЕООД – 25 педагогически специалисти. 

- „Използване на облачните технологии в образователния процес“, организирано от РААБЕ – 

България – 15 педагогически специалисти 

 Почти 100% от учителите  по различните учебни предмети  са се включили в разнообразни  

форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО.   

 Вътрешноинституционалната квалификация се планираше и провеждаше по  предметни 

комисии,  в разнообразни форми насочени към споделяне на добри педагогически  практики и 

иновативни подходи в преподаването – методически сбирки, семинари и открити уроци.  

Проведени бяха 13 открити уроци, като 1/3 от тях са в онлайн среда чрез MS Теams. Важен 

момент от училищната квалификация беше разработването и обмена на онлайн ресурси, които 

да се използват в ОРЕС. 
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2. Силни страни на/от квалификационната дейност 

 Предварително планирани и конкретно посочени теми от учителите за квалификация.  

 Повишени дигитални и професионални компетенции за обучение в електронна среда. 

 Масовото участието на педагогическите специалисти в квалификационната дейност.  

 Адекватна и гъвкава промяна на формите  и мястото на квалификация, предвид възникналата с 

Covid– 19 обстановка. 

 Положително влияние на резултатите от обученията върху цялостната дейност на училището и 

повишаване качеството на образованието.  

 Подобрена екипна работа /по методически обединения, предметни комисии, учители и 

възпитатели/. 

 Въведена и ефективно функционираща система на наставничество на млади и новоназначени 

учители.  

3. Затруднения  

Затруднения при осъществяването на квалификационната дейност са свързани с осъществяването на 

квалификационните форми през учебно време , което създава проблем с осигуряването на 

заместващи учители. Негативно влияние имаше и продължителното обучение в електронна среда. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

ЦЕЛИ: 

  

1. Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа за професионално 

усъвършенстване  и кариерно развитие на педагогическите специалисти; 

2. Подкрепа на професионалното и кариерно развитие на младите кадри  в училище и стремеж за 

задържането им на работното място; 

3. Стимулиране на  учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит; 

4. Реализирането на политиката на СУ „Христо Ботев”, Враца за осигуряване на напредък и 

подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и 

консултиране.  

5. Поддържане на актуални научни знания по преподаваните учебни предмети с цел покриване на 

ДОС и повишаване на резултатите от УВП. 

6. Създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на 

творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Проучване  на потребностите от квалификация, формите и темите за продължаващата 

квалификация; 

2. Разработване на планове за квалификационна дейност на ПК, осигуряващи качествена  

вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 академични часа годишно за 

всеки педагогически специалист; 

3. Организиране на въвеждаща вътрешноинституционална квалификация за учители, постъпили 

за първи път на работа в системата на училищно образование или назначени за първи път на 

нова длъжност - наставничество; 

4. Създаване на условия за включване на педагогическите специалисти в различни форми на 

продължаваща квалификация с цел преодоляване на налични дефицити, както  и за въвеждане 

и прилагане на иновационни технологии и интерактивни методи и средства  в обучението - 

присъствено и в електронна среда; 

5. Гъвкавост при избора на квалификационни форми  и адекватност в избора на теми в условията 

на Covid-19 и ОРЕС 
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6. Актуализиране и прилагане  на  правилата за квалификационна дейност в училище . 

7. Участие във форми за квалификация, организирани на регионално и национално ниво. 

Стимулиране на учителите за придобиване на по-висока ПКС. 

8. Поддържане  на учителското портфолио. 

9. Осъществяване на ефективно взаимодействие с висши учебни заведения в двете посоки: 

обучение на учители от преподаватели във ВУЗ и обучение на студенти от учители в 

училището. 

10. Осъществяване  на квалификационна дейност за придобиване на кредити от организации и  по 

програми, одобрени от МОН . 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Подобряване на състоянието на училищната дейност по квалификация: планиране, организиране, 

координиране и контрол на квалификационните дейности на ниво училище. 

2. Повишена мотивация на преподавателите за усъвършенстване на знанията, уменията и 

компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.  

3. Ефективно използване на съвременни информационни технологии чрез въвеждане на иновации и 

обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.  

4. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми. 

5. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОС от повече ученици. 

6. Мотивирани за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в 

съответствие с новите образователни изисквания.  

7. Действащи педагогически общности като форма за самоусъвършенстване и професионално 

израстване на кадрите. 

8. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на резултатите 

от тях. 

 

ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 сбирки на методическите обединения; 

 самообразование; 

 семинари, тренинги и практикуми; 

 конференции, дискусии, интерактивни обучения; 

 сбирки, работа в екип; 

 практикуми /открити уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване на казуси/, 

работни срещи, обмяна на добри практики, събеседване, взаимно посещение на уроци; 

 онлайн споделяне. 

 

 

ОСНОВНИ ТЕМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПРЕЗ 

2021/2022  ГОДИНА  

Във връзка със ЗПУО и съпътстващата нормативна уредба, за обучения през новата учебна година 

приоритетни теми са:  

 Усъвършенстване на дигитални компетентности на учителите в образователния процес, за 

стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците, присъствено и в 

ОРЕС. 

 Използване на разнообразни образователни платформи и създаване на образователни ресурси 

за  условията на ОРЕС. 

 Прилагане на компетентностния подход и иновативните методи на обучение и оценяване. 

 Успешна подготовка за ДЗИ по новите учебни програми 
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II. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

№ Тема/ дейност Форма Продълж

ителност 

Срок Отговорник 

за 

организиран

е на 

дейността  

1. 1 Провеждане на 

квалификационни методически 

сбирки  за обсъждане на  

промените в нормативната 

уреба. Правила за прилагането 

им. 

Работна среща 45 минути Септември 

2021 г. 
ЗДУД 

2.  Анкетиране за проучване на 

необходимостта от 

квалификация – теми и форми. 

Методическо 

подпомагане  
45 минути Септември 

2021 г. 
Главни 

учители 

3.  Планиране на 

квалификационната дейност в 

предметните комисии 

Работна 

среща 

45 минути Септември 

2021 г 

Председатели 

на ПК 

4.  Акценти в работата с ученици 

със специални образователни 

потребности в условията на 

присъствено и електронно 

обучение 

методическо 

подпомагане 
45 минути Септември

- 

Октомври  

2021 г. 

Координатор 

приобщаващо 

образование 

5.  Разработване на единни 

материали и критерии за 

оценяване на входно ниво, 

контролни и класни работи; 

пробни външни оценявания, 

общински кръг на олимпиади и 

др. 

Работни 

срещи  

3 х 45 

минути 

септември; 

декември; 

април  

2021/2022 

Главни 

учители 

6.  Анализ на резултатите от 

входно ниво и изработване на 

план за подобряване на 

резултатите през учебната 

2021/2022 г.          

Работна 

среща, 

дискусия 

45 минути  Октомври 

2021 г. 
Главни 

учители, 

председатели 

на ПК 

7.  Актуализиране на конспектите и 

изпитните материали за 

учениците в самостоятелна 

форма на обучение. 

Работни 

срещи 

2 х 45 

минути 

Септември

-октомври 

2021 г. 

Председатели 

на ПК 

8.  Осигуряване на условия за 

въвеждаща квалификация за 

новоназначени учители. 

17.1. Определяне със заповед на 

директора на учители –

наставници„ 

17.2. Изготвяне на план за 

работа на учителите наставници 

Методическо 

подпомагане 

 

 

 

 

 

 

 

2 х 45 

минути 

септември/ 

октомври  

2021/2022 

уч. година 

Директор 

 

 

 

 

Учители 

наставници 

9.  Новите учебни програми в XII 

клас и форматите на ДЗИ 

 

дискусия 

 

2 х 45 

минути 
Октомври

/декември 

2021 г. 

ЗДУД, 

председатели 

на ПК 
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10.  Повишаване на дигиталните 

компетентности на учителите за 

нуждите на ОРЕС: 

 

10.1. „Комуникация и 

колаборация в MS Teams“  

 

10.2. „Електронен дневник в 

Школо бг – актуализации“ 

 

10.3. „Създаване на онлайн 

тестове в MS Forms  и други 

платформи за дистанционно 

оценяване“ 

 

10.4.   „Онлайн платформи и 

образователни ресурси за 

обучение в електронна среда.“ 

 

 

 

 

 

практически 

семинар 

 

практически 

семинар 

 

практически 

семинар 

 

 

 

практически 

семинар 

 

 

 

 

90 минути 

 

 

45 минути 

 

 

2х 45 

 

 

 

 

60 минути 

 

 

 

 

октомври/ 

ноември 

 

 

септември 

 

 

декември 

2021 

март 2022 

 

 

 

януари 

2022 

 

 

 

 

Главни 

учители 

 

 

Председатели 

на ПК 

11.  „Иновативни методи за 

развиване на творческото 

мислене и, емоционалната 

интелигентност на учениците в 

ОРЕС“ 

семинар 60 минути януари 

2022 
Главен учител 

„Начален 

етап“ 

12.  „Стратегии за фокусирана 

работа в онлайн среда“ 

семинар  60 минути февруари  

2022 
Главни 

учители и 

председатели 

на ПК 

13.  „Иновативните STEM методи и 

практики – средство за високо 

качество в областта на 

природните и дигитални науки“ 

 

открити уроци 

учебен час март 2022  Председател 

на ПК 

„Природни 

науки“ 

14.  „Онлайн оценяването – 

предимства и недостатъци“. 

дискусия 60 минути  април 2022 Главни 

учители, 

председатели 

на ПК 

15.  “Игровата технология в 

образователния процес“ 
семинар 

 

учебен час март 2022 Председатели 

на ПК, 

учители 

16.  „Проектно – базираното обучение,  

компетентностния подход и 

интерактивните средства на 

обучение – методологическа 

основа на модерното образование.“ 

открити уроци учебен час  2021/2022 

учебна 

година 

Председатели 

на ПК, 

учители 

17.  Изработване на стратегии и 

методи при подготовка на 

ученици за участие в 

национални олимпиади и 

състезания. 

дискусия 40 минути 2021/2022 

учебна 

година 

Главни 

учители, 

председатели 

на ПК 

18.  Атестиране и професионално 

портфолио 

методическа 

подкрепа 

 2021/2022 

учебна 

година 

Главни 

учители, 

председатели 

на ПК 
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19.  Наставничество на стажанти от 

ВУЗ при провеждане на учебна 

практика,  

Методическо 

подпомагане 

Според 

плановете 

на ВУЗ 

2021/2022 

уч. година 
Учители-

наставници 

20.  Системен контрол и отчитане на 

квалификационната дейност на 

заседания на педагогическия 

съвет. Изготвяне на анализи  в 

края на всеки учебен срок. 

   Директор; 

ЗДУД 

Главни 

учители 

21.  Осигуряване на 

необходимите условия за 

повишаване квалификацията 

на педагогическите 

специалисти, чрез участие в 

извънучилищни форми, 

организирани на регионално 

и национално ниво 

  2021/ 2022 

уч. година 
Директор; 

ЗДУД 

 

22.  Периодични заседания на 

предметните комисии за 

обсъждане на текущи проблеми 

и задачи 

  2021/ 2022 

уч. година 
Председатели 

на ПК 

 

III. УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КРЕДИТИ ПО 

ПРОГРАМИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, ОДОБРЕНИ ОТ МОН 

 

Тема Обучителна организация Брой участници 
Компетентностният подход и 

интерактивните средства на обучение 

– методологическа основа на 

модерното образование. 

          Школо ООД всички педагогически 

специалисти 

 

IV. УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА, 

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ РУО, МОН и  

1. Участие във форми на квалификация организирани от РУО  

   Срок: 2021/2022 учебна година, съгласно плана на РУО 

   Брой участници: съгласно квотата 

 

2. Участие на педагогическите специалисти в квалификационни курсове по проекти и програми 

на МОН 

   Срок: 2021/2022 учебна година, 

   Брой участници: съгласно изискванията на проекта/ програмата 

V. Финансиране: 

1. За финансиране на квалификационната дейност се използват средства от делегирания бюджет 

на училището в размер на 1,2 % от ФРЗ, съгласно действащия КТД.   

2. Средствата се използват основно за външна продължаваща квалификация – индивидуално, по 

групи и за целия педагогически състав. 

3. Придобиването на професионално-квалификационна степен се финансира от самите учители, 

като училището може да ги подпомогне финансово. 

4. Вътрешноучилищната квалификация се финансира от бюджета на училището. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Анкетна карта за учители 

 

 

 

 

1. Посещавали ли сте квалификационна форма през изминалата година? 

Да        Не 

  

Ако сте посещавал/а, посочете темата.  

…………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………..Удовлетворен

/a ли сте от нея?  

 

Ако не сте посещавал/а, посочете причината. 

 

 

2. Посочете тема/и, по които бихте искали да се обучавате през тази учебна година. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Вашият директор мотивира ли Ви да посещавате квалификационни форми? 

Да       Не 

 

4. Какво би Ви мотивирало да посещавате квалификационни форми? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Какво трябва да се предприеме, за да се повиши Вашата мотивация относно посещаването на 

квалификационни форми?  

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2   

ГРАФИК 

за провеждане на открити уроци на МО …….. 

 

Учител Клас Тема Месец 
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 Приложение 3  

 

Квалификационна карта 

за отчитане на квалификационната дейност 
 

 

1. Участие в квалификационни курсове по продължаваща квалификация за придобиване на кредити   

 

№ Обучаваща 

организация 

Период на 

обучението 

Брой 

академични 

часове 

Брой 

кредити 

Тема Документ 

       

 

2. Професионална квалификация (ПКС)  или получено допълнително образование 

 

№ Обучаваща 

организация 

Квалификационна 

форма 

Вид на и 

период на 

обучението 

Тема  

 

Документ 

1      

  
3 .Вътрешноинституционална квалификация 

 

№ Учебна 

година 

Квалификационна 

форма 

От кого и кога е 

организирана 

Брой 

академични 

часове 

Тема Протокол 

1       

 


