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Комисията за квалифакационна дейност е избрана на ПС с Протокол № 11 / 

12.09.2022 г. и е в състав: 

  Председател: Румяна Делчева 

  Членове:1. Румяна Андреева 

      2. Петя Гаджева 

 

І. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2021/2022ГОДИНА 

В ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Малево бе осъществeна както външна, така и 

вътрешноучилищна квалификационна дейност. 

Методическите обединения в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Малево през учебната 

2021/2022 година бяха както следва: 

- МО – учители от начален етап; 

- МО – учители по БЕЛ; 

- МО – учители по хуманитарно направление и обществени науки. 
Дейността на комисията и на методическите обединения се основава на плановете за работа през 

учебната година, които са неразделна част от  Годишния календарен план на училището.  

Една от възможностите за самоусвършестване и развитие, за повишаване на методическата 

подготовка и запознаване с новостите в образованието е обмяната на опит, споделянето на 

умения, методи и технологии, използвани  в учебно - възпитателната работа. Ето защо 

квалификационната дейност е осъзната като необходимост от голяма част от педагогическия 

екип на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Малево. 

През изминалата учебна година планираните квалификационни дейности  са успешно 

реализирани. Проведени  са различни квалификации на педагогическите кадри на ниво 

вътрешноучилищно,   регионално, общинско. 

Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на 

учителите и успешно усвояване на учебното съдържание от учениците, повишава 

мотивацията за учебна дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията 

на учениците, усъвършенства се организацията и методиката на преподаване, стимулира се 

участие на педагогическите кадри в квалификационни форми. 

Силни страни: обогатяване и преосмисляне на съвременната методика; споделяне на добри 

практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на 

реализация; създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; експериментиране с нови 

идеи; създаване на нови контакти. 

Слаби страни: не винаги отговарят на очакванията на учителите; да имат по-голяма 

практическа насоченост по предмети. 

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички 

аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране на 

образователния процес в училище. 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 



2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото 

развитие и образователните изисквания. 

3. Осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване квалификацията в контекста 

на учене през целия живот и кариерно развитие. 

4. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и 

трайни промени при овладяване на знания, умения и навици. 

5. Усвояване на съвременни дидактически и социализиращи технологии. 

ЗАДАЧИ  

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е 

неразделна част от годишния план на училището. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и 

мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически 

практики в образователния процес. 

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.  

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети с цел покриване на ДОС и развиване уменията на учениците 

за решаване на проблеми. 

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни 

форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни 

изисквания. 

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите. 

7. Да се подпомага работата на класните ръководители за изграждане на социални и 

граждански умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на 

културните различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се. 

8. Да се внедрят иновации за качествен УВП. 
 

ІІІ.  ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищна система за квалификация. 

2. Преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рам- 

ките на училищната информация и създаване на връзки и контакти между учи- 

лището и останалите структури на образователната система. 

3. Осигуряване на условия за методическа и квалификационна дейност на 

педагогическите специалисти за поддържане на професионалното им равнище; за 

кариерно развитие; за повишаване качеството и ефективността на образователно –

възпитателния процес. 

4. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 

учениците; за осигуряване на условия за личностна изява, инициатива и творчество 

на учениците. 

5. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена 

форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване 

на документацията на методическите обединения. 



6. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на 

учениците. 

7. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището:  

- текуща поддръжка на МТБ и хигиената; 

- диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната общност,  

формулиране и прилагане на корекционни мерки. 

8. Работа в мултиетническа среда, превенция на деца и ученици в риск, превенция на отпадащи 

ученици, интегриране на деца със СОП. 

9. Разширяване и утвърждаване на работата по образователни проекти и проекти от 

европейските фондове, с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на 

училището. 

10. Здравно и екологично възпитание, поведение при тероризъм, бедствия и аварии. 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ 

   За учебната 2022/2023 година за квалификация на педагогическите кадри са определени 

0,8% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал, съгласно чл. 33 

от Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование 

от 17.08.2020г. 

 

V.  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Квалифицирани  педагогически  специалисти,  отговарящи  на  изискванията  

насъвременните условия. 

2. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОИ от повече ученици. 

3. Действащи  методически  обединения  като  форма  за  самоусъвършенстване  и 

професионално израстване на кадрите. 

4. Използване на съвременни информационни и мрежови технологии за повишаване 

качеството на образованието и въвеждане на иновации в образователния процес. 

5. Прилагане на ефективни подходи за приобщаване на ученици със СОП, обучителни 

трудности и поведенчески проблеми. 

6. Положителни промени в професионална дейност в резултат на участие в обученията. 

7. Подобряване работата в екип. 

8. Мотивиране на педагогическите кадри в контекста на учене през целия живот. 

 

VІ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Вътрешноучилищна квалификационна дейност 

Форма 

(семинар, 

тренинг 

и др.) 

Тема  Време на 

провеждане 

Целева група 

 

Сбирка Обсъждане на учебните програми и учебниците по 

съответните учебни дисциплини, на учебните 

планове, учебните програми, ЗП и ИУЧ/РП, 

техните особености и изисквания 

м. септември учители, ст. 

учители, зам. 

директор, 

директор 

Сбирка Отчет на методическата работа през учебната 

2021/2022 г. 
м. септември учители,  

ст. учители 



беседа Съвременни интерактивни техники на 

преподаване и приложението им в 

образователния процес 

 

IX - VI учители, ст. 

учители, зам. 

директор, 

директор 

Сбирка Провеждане на сбирки на МО – не по-рядко от 

веднъж месечно 
IX - VI учители,  

ст. учители 

Беседа Родителят активен партньор в училищния живот – 

взаимодействие при обучение в електронна среда 
м. октомври учители,  

ст. учители 

Дискусия Професионално ориентиране на децата и тяхната 

реализация в бъдеще 
м. май учители,  

ст. учители в 

прогимназиален 

етап МО БЕЛ 

Беседа  Превенция на обучителни затруднения, на 

насилието и преодоляване на проблемното 

поведение 

м. ноември учители,  

ст. учители 

дискусия Работа в мултикултурна и многоезична среда 

 

III учители в 

начален етап, 

родители, 

учители, ст. 

учители, зам. 

директор, 

директор 

дискусия Използване на онлайн образователни ресурси 

за прогимназиален и гимназиален етап на 

образованието 

IX – VI учители,  

ст. учители 

беседа Гражданското образование в обучението по 

история и цивилизация 

IV учители,  

ст. учители 

беседа Формиране на екологична култура у учениците IX – VI учители,  

ст. учители 

беседа Формиране на социални умения у учениците IX - VI учители,  

ст. учители 
сбирка Обсъждане на изискванията за провеждане на 

национално външното оценяване в ІV и  VІІ клас 

м. април учители, ст. 

учители 

Извънучилищна квалификационна дейност 

Форма 

(семинар, 

тренинг и 

др.) 

Орга

ни 

затор  

Тема Време на 

провеждане 

Целева 

група 

 

Финан 

сиране  

практикум учили

ще 

Обмяна на опит с учители от 

други училища 
IX - VI учители,  

ст. 

учители 

училищен 

бюджет 

 

семинари, 

работни 

срещи, 

форуми и 

РУО, 

МОН,

ЦПО 

Участие на учителите в 

учителски форуми и 

конференции, тематични 

работни срещи 

IX - VI учители, 

ст. 

учители, 

зам. 

училищен 

бюджет,  

средства от 

проекти и  



др. директор, 

директор 

програми 

за 

квалифика

ционна 

дейност 
курсове, 

практикуми, 

работни 

срещи идр. 

РУО, 

МОН, 

ЦПО 

Участие на учителите и 

ръководството на училището в 

квалификационни курсове в 

различни тематични 

направления 

IX - VI учители, 

ст. 

учители, 

зам. 

директор, 

директор 

училищен 

бюджет, 

средства от 

проекти и  

програми 

за 

квалифика

ционна 

дейност 

семинар учили

ще 

Информационните технологии в 

образователния процес 

 

IX - VI учители, 

ст. 

учители, 

зам. 

директор, 

директор 

училищен 

бюджет 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол №1/16.09.2022 г. 
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