
                        

  

   

 
ПЛАН 

за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на 

педагогическите специалисти в Първо основно училище 

 „Св. Св. Кирил и Методий”, град Гоце Делчев 

за 2021/2022 учебна година 

 

 
 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет, 

Протокол №10 от 09.09.20201 година г. Утвърден е със Заповед №РД-08-

522/09.09.2021г. на директора на училището. 
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I. План на институционалната квалификационна дейност за 2021/2022 учебна 

година: 

 

1. Стратегия на учебното заведение  

Планираните квалификационни дейности на педагогическите специалисти са 

съобразени със стратегията на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, град 

Гоце Делчев за изграждане на образовани и социално ангажирани личности с формирани 

умения за пълноценна реализация в кариерното развитие. Тя проектира бъдещето на 

училището като иновативно училище през следващите години чрез оптимизиране на 

технологиите, методите, средствата и организацията на дейности в съответствие с 

приоритетите за развитие на образованието в Република България и принципите на 

общото Европейско образователно пространство. Създават се условия за личностно 

израстване на учителите чрез формиране на ключови компетентности и способности за 

самостоятелно усъвършенстване.  

*Във връзка със създалата се ситуация с противоепидемичните мерки за 

разпространението на Ковид-19, планът за квалификационната дейност е отворен 

за възникнали промени през цялата учебна 2021-2022 година. 

2. Участници в квалификационната дейност – целеви групи: 

Всички педагогически специалисти. 

3. Принципи и критерии за участие в квалификационната дейност: 

3.1. Адекватност на обучението.   

3.2. Актуалност на обучението.  

  3.3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.  

3.4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от 

заеманата длъжност.   

3.5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с 

личните възможности и интереси на персонала.   

3.6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да  допринасят за 

повишаване качеството на дейността на служителите.   

 

4. Етапи за реализиране на квалификационната дейност: 

4.1. Анализ на кадровия потенциал. 

  4.2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация.  

4.3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.  

4.4. Планиране на обучението.  

4.5. Финансово осигуряване на обучението. 

  4.6. Организиране и провеждане на обучението.  

4.7. Анализ и оценка на ефективността на обучението. 

 

5. Цели на квалификационната дейност: 

5.1. Кариерно развитие на педагогическите специалисти. 

5.2. Усъвършенстване на компетентностите, с цел повишаване качеството и 

ефективността на образованието. 
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5.3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

 

6. Задачи на квалификационната дейност: 

6.1. Планът за  квалификационната дейност в училище да бъде неразделна част  от 

годишния  план на училището. 

6.2. Да се стимулират учителите към обучения за получаване на квалификационни 

кредити за кариерното им развитие. 

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

при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

6.4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и 

стимулиране на професионалните изяви на педагогическите специалисти. 

6.5. Вътрешната и външната квалификационна дейност да бъде ориентирана към 

следните аспекти: 

✓ развитие на училищния екип; 

✓ ефективна организация на работата на класните ръководители и 

педагогическите специалисти; 

✓ комуникация: педагогически специалисти – родители – общност; 

✓ приемственост на учениците от начален към прогимназиален етап; 

✓ изграждане на имидж на институцията и ритуализацията на училищния 

живот; 

✓ диагностика на уменията на учениците за четене и писане в начален етап; 

✓ продължаващо интегриране на информационните технологии в 

образователния процес; 

✓ внедряване на приобщаващото и позитивното образование към принципите 

на работа на педагогическите специалисти и училищния живот. 

 

7. Очаквани резултати за изпълнение на плана за квалификационни дейности:  

7.1. Самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез система за 

квалификация; 

7.2. Изградени професионални профили на педагогическите специалисти, които да 

определят необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения 

за кариерното развитие на педагогическите специалисти. 
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II. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност: 

 

През учебната 2021/2022 година, по методически обединения, са заложени следните 

теми за вътрешна квалификация: 

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Критерии 

за оценка 

Финансир

ане 

 

Вътрешноквалификационна дейност:  
 

  
  

МО – класни ръководители 

1 клас: 

„Как децата завзеха 

властта?“ 

Октомври, 

2021 г. 

Класните 

ръководители 

на 1. клас 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

2 клас: 

„Отбелязване празника на 

народните будители“ 

Октомври-

Ноември, 

2021 г.  

Класни 

ръководители 

на 2. клас 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

3 клас: 

„Работа в екип“ 

Януари, 

2022 г. 

Киневирска, 

Григорова, 

Панделиева 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

4 клас: 

„За децата, родителите и 

институциите“ 

Април,  

2022 г. 

Терзиева, 

Сърбакова 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

5 клас: 

"Между детството и 

порастването“ 

Декември, 

2021г. 

Класните 

ръководители 

на 5. клас 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

6 клас: 

"Интерактивни техники " 

Февруари, 

2022 г.  

Качанова, 

Божикова 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

7 клас: 

"Професии и образование. 

Как да избера професия?“ 

Май,  

2022 г. 

Динева, 

Хаджидиманов

а, Маджирова 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

„Отчет на дейностите през 

учебната година. Нови идеи 

за по-ефективна реализация 

на целите на обединението“ 

Юни,  

2022г. 

Агов, 

 Калинова 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

МО – начални учители 

Споделяне на добри 

практики, нагледни пособия 

и помагала между членовете 

на МО 

До  

10.09. 

2021 г. 

Учителите от 

начален етап 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

Анализиране на резултатите 

от входно равнище. 

Набелязване на мерки за 

отстраняване на пропуските и 

постигане на по-високи 

резултати. 

29.10.  

2021 г.  

Учителите в 

начален етап  

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 
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Гласови нарушения-причини 

и профилактика – лекция 

беседа 

Ноември, 

2021 г.  

Дафина 

Николова  

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

„Превенция и интервенция на 

агресивното поведение в 

училище“ - лекция 

 Ноември, 

2021 г.  

Валентин 

Атанасов 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

„За децата, родителите и 

институциите“- лекция 

Април, 

2022 г. 

Терзиева, 

Сърбакова 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

„Как детето да се адаптира 

по-бързо към учебния 

процес? Трудности в 

адаптацията в училище“ - 

лекция беседа 

Февруари, 

2022 г.  

Учителите на 1 

клас 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

Отчитане на резултатите от 

междинната диагностика. 

Набелязване мерки за 

отстраняване на пропуските. 

10.02.2022 г.  Учителите от 

начален етап 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

,,Как да подкрепим 

даровитите/талантливи 

ученици в училище”-лекция 

с презентация 

Февруари, 

2021 г.   

Мария 

Калинова 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

,,Хиперактивното дете – как 

да се справяме?“- лекция 

Март, 

 2022 г.  

Вангелия 

Тодориева 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

Обсъждане, обобщаване и 

отчитане на резултатите от 

проведените писмени работи 

за изходно равнище на 

учениците 

Юни, 

 2022 г.  

Учители – 

начален етап 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

Отчет за дейностите на 

учителите в начален етап на 

Първо основно училище и 

равносметка на постигнатите 

резултати в края на учебната 

година 

Юни, 

 2022 г.  

Учители – 

начален етап 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

МО – чужди езици 

Участие на учители по чужд 

език при разработване на 

проекти по програма „Еразъм 

+“, КД2  

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова, 

Надка Динева 

Директор, 

председател 

на МОЧЕ  

Разработен

и и 

одобрени 

проекти по 

КД2 

Не се 

предвижда 

Открити уроци и споделяне 

на добри практики пред 

чуждестранните колеги по 

проектите 

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова, 

Надка Динева,  

Дафинка 

Попова 

Директор, 

председател 

на МОЧЕ 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

Анализ на резултатите от 

входните равнища по ЧЕ  

Октомври, 

2021 г.  

Учителите по 

чужди езици 

Директор, 

председател 

на МОЧЕ 

Изготвени 

анализи по 

английски 

Не се 

предвижда 
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и руски 

език 

Споделяне на добри 

практики 

Декември, 

2021 г. 

Дафинка 

Попова 

Директор, 

председател 

на МОЧЕ 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

Споделяне на добри практики  Януари, 

2022 г.  

Надка Динева Директор, 

председател 

на МОЧЕ 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

Анализ на резултатите по ЧЕ 

през първия учебен срок 

Февруари, 

2022 г.  

Учители по 

чужди езици 

Директор, 

председател 

на МОЧЕ 

Изготвени 

анализи по 

английски 

и руски 

език 

Не се 

предвижда 

Анализ на резултатите на 

учениците по чужд език за 

учебната 2021/2022 година 

Юни,  

2022 г.  

Учители по 

чужди езици 

Директор, 

председател 

на МОЧЕ 

Изготвени 

анализи по 

английски 

и руски 

език 

Не се 

предвижда 

МО - учителите от културно-образователна област 

математика, информатика и информационни технологии, природни и обществени науки 

Анализиране на резултатите 

от входните равнища и 

набелязване на мерки за 

отстраняване на  

допуснатите пропуски 

Октомври, 

2021 г. 

Председател на 

МО, членовете 

на МО 

Директор, 

заместник-

директор УД 

Изготвени 

анализи 

Не се 

изисква 

Анализ на резултатите през 

първия учебен срок на 

учениците по предмети от 

МО 

Февруари, 

2022 г. 

Председател на 

МО, членовете 

на МО 

Директор, 

заместник-

директор УД 

Участие на 

учители от 

МО 

Не се 

изисква 

Диагностично изследване на 

равнището на обучение на 

учениците от 6а клас за 

действие степенуване 

Март, 2022г. Хаджидиманов

а 

Директор, 

заместник-

директор УД 

Извършена 

дейност 

Не се 

изисква 

Заседание за анализ на 

резултатите през втория 

учебен срок на учениците по 

предмети от МО 

Юни,  

2022 г. 

Председател на 

МО, учителите 

по предмети от 

МО 

Директор, 

заместник-

директор 

УД, 

председател 

на МО 

Изготвени 

анализи 

Не се 

изисква 

                                         МО – български език и литература, история и цивилизации 

Заседание на МО за анализ на 

резултатите от входящото 

равнище и набелязване на 

мерки за преодоляване на 

констатираните пропуски 

Октомври 

2021 г. 

Учителите от 

МО 

Директор, 

Председател 

на МО 

Анализ на 

входните 

равнища по 

предмети 

Не се 

изисква 

Анализ на резултатите от 

първия учебен срок и 

набелязване на мерки за 

подобряване на резултатите 

Февруари, 

2022 г.  

Председател на 

МО, учители от 

МО 

Директор, 

председател 

на МО 

Изготвен 

анализ и 

набелязани 

мерки 

Не се 

изисква 
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Заключително съвещание за 

отчитане дейността на МО по 

БЕЛ, история и цивилизации. 

Анализ на резултатите от 

НВО 

Юни 

2022 г. 

Учителите по 

БЕЛ, история и 

цивилизации  

Заместник-

директор по 

УД, 

председател 

на МО 

Изготвен 

анализ на 

резултатит

е от НВО 

от 

учителите 

на 7. клас 

Не се 

изисква 

МО – изкуства и спорт 

Запознаване и разучаване с 

членовете на МО с Еленино 

хоро и затвърждаване на 

Дунавско хоро, пайдушка 

тройка, свищовско хоро, 

право тракийско хоро, 

тракийска ръченица и 

малешевско хоро, с цел 

обучаване на четвърти, пети, 

шести и седми клас по новата 

учебна програма по ФВС 

Декември, 

2021 г.  

Елена 

Спириева 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност  

Не се 

предвижда 

Заключителна сбирка за 

отчитане резултатите от 

учебната година 

Юни, 

 2022 г.  

Членове на МО Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

предвижда 

МО – учители ЦОУД 

“Хелфи ти помага да 

помагаш“ – 

вътрешноучилищна 

квалификация. 

Октомври, 

2021 г.  

Илия Динев Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

„Самоподготовката в  

началното училище – среда за 

усвояване на компетентности 

за активно учене“ 

Декември, 

2021 г. 

Елвира 

Караманова 

Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

Организиране на работна 

среща за обмяна на добри 

практики между учителите в 

ЦОУД 

Декември, 

2021 г.  

Илия Динев Директор, 

председател 

на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

Анализиране на резултатите, 

отчитане на слабости, успехи 

и пропуски на всеки ученик 

от групата през годината 

Юни,  

2022 г.  

Учители в 

ЦОУД 

Директор, 

председател 

на МО 

Изготвен 

анализ 

Не се 

изисква 

Квалификации по проект „Креативност, мотивация, иновации“ 

Квалификационна дейност на 

учителите с приоритетно 

избрани квалификационни 

курсове, имащи отношение 

към иновацията – 

„Динамична класна стая“ 

Предстои 

уточнение 

Учителите, 

работещи по 

проекта 

Директор Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

Работни срещи, обсъждане: 

Основни подходи и добри 

практики в педагогическата 

През първия 

учебен срок 

(м. януари) и  

през втория 

Учителите, 

работещи по 

проекта 

Директор Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 
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работа на учителите от Първо 

ОУ 

учебен срок 

(м. юни) 

Споделяне на добри практики 

с други училища 

През цялата 

година 

Учителите, 

работещи по 

проекта 

Директор Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

Стем работилница за ресурси 

и идеи 

Септември, 

2021 г. 

Людмила 

Дерменджиева 

Директор Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

Дейности по проект „Еразъм +“ 

„Меки умения за силни 

учители“ – споделяне на 

добри практики, тренинг по 

програма „Еразъм +“, КД 1 на 

училищно ниво 

Предстои 

уточнение  

Невена 

Гушкова, 

участници по 

проект  

Директор, 

зам.-

директор УД 

Изпълнена 

дейност 

Предстои 

уточнение 

„ИКТ в класната стая: 

Иновативни инструменти за 

улесняване на учениците, 

сътрудничество и 

творчество“ – споделяне на 

добри практики, тренинг по 

програма „Еразъм +“, КД 1 на 

училищно ниво 

Предстои 

уточнение  

Невена 

Гушкова,  

участници по 

проект  

Директор, 

зам.-

директор УД 

Изпълнена 

дейност 

Предстои 

уточнение 

Споделяне на добри практики 

по проекти по програма 

„Еразъм +“, КД 2. 

- Проект„Open to the future“ с 

координатор Първо ОУ „ Св. 

Св, Кирил и Методий“ и 

партньори  Италия, 

Португалия, Румъния и 

Гърция. 

-“Back in time with an old 

photo” с координатор Италия 

-“Robotic school of humanists” 

с координатор Полша 

- “Let’s help our earth live 

longer” с координатор Италия 

 

Предстои 

уточнение  

Н. Динева, Ел. 

Карпатова  

Директор, 

зам.-

директор УД 

Изпълнена 

дейност 

Предстои 

уточнение 

Открити уроци по проект 

„Еразъм +“, КД 2 

Предстои 

уточнение  

Н. Динева, Ел. 

Карпатова, 

участници в 

проектите  

Директор, 

заместник -

директор УД 

Изпълнена 

дейност 

Предстои 

уточнение 

 

 

 

 

2. Открити уроци: 

 

 Тема Срок за 

изпълнен

ие 

Отговорни лица Контрол  Критерии за 

оценка  

 

Финанси

ране 
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МО Начални учители 

1.  „За първи път в 

училище“ 

15.09. 

2021 г.  

Мария Менова Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

2.  Урок в първи клас на 

тема „Пътното 

движение“ 

Октовмри 

2021 г. 

Председател на 

УК по БДП 

Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

3.  Провеждане на 

практическо занятие в 

1 клас на тема: 

,,Кръстовище“ 

Ноевмри, 

2021г. 

Председател на 

УК по БДП 

Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

4.  ,,Да пазим природата 

чиста“ - открит урок   

Декември 

2021 г. 

В. Чевгънова,  

В. Маджирова 

Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

5.  ,,Грижа за цветята“- 

открит урок по ТП 

Март, 

2022 г. 

Янка Терзиева Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

6.  ,,Лице на 

правоъгълник“- 

интердисциплинарен 

урок 

Март, 

2022 г. 

М. Рускова, 

Б.Мингова 

Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

7.  Урок по БЕЛ Март, 

2022г. 

Стойна Москова 

 

Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

8.  Урок по БЕЛ Април, 

2022г. 

Лина Петкова Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

9.  Урок по родинознание Април, 

2022г. 

Теодора Петрова Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

10.  Урок по БЕЛ Април, 

2022г. 

Алтънка Сотирова 

Давидова 

Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

11.  Интердисциплинарен 

урок по ЧО, БЕЛ, 

Музика 

Април,   

2022г. 

Дарева, Спириева, 

Пашалиева 

Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

12.  „Пътуване във 

времето“ – 

интердисциплинарен 

урок 

Април, 

2022г. 

Киневирска, 

Григорова, 

Панделиева 

Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 
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13.  „Водата -  източник на 

живот“ – 

интердисциплинарен 

урок 

Април -

Май, 

2022г. 

С. Тричкова,  В. 

Сърбакова, С. 

Божикова, В. 

Чевгънова 

Директор, 

заместник

-директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

МО ЧЕ 

14.  Открити уроци и 

споделяне на добри 

практики пред 

чуждестранните 

колеги по проект 

„Еразъм +“, КД 2 

През 

цялата 

учебна 

година 

Учители по чужди 

езици 

Директор,

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

15.  Сценичните изкуства 

в обучението по 

английски език, 

посветен на Деня на 

Европа – 9 май 

Май, 

2022г. 

Динева, 

Карпатова, 

Попова 

Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

МО - учителите от културно-образователна област математика, информатика и 

информационни технологии, природни и обществени науки 

16. 1

4 

„Лице на 

правоъгълник“- 

интердисциплинарен 

урок в 4 клас 

Март, 

2022 г. 

Рускова, 

 Мингова 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

17. 1

5 

.„Опазване на 

равновесието в 

естествените и 

изкуствените 

съобществва“-

изнесено обучение, 4. 

в  клас 

Април, 

2022 г. 

Маджирова, 

Божикова, Агов, 

Дарева 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

18. 1

6 

„Движение на 

веществата в тялото 

на многоклетъчния 

организъм“ 

Май,  

2022 г. 

Маджирова, 

Божикова, Агов, 

Мингова 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

 МО – български език и литература, история и цивилизации 

19. 1

7

. 

Еднородни части в 

простото изречение – 

6.  клас 

Март,  

2022 г.  

Венелина 

Качанова 

Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

20. 1

8

. 

Открит урок по БЕЛ, 

Човекът и 

обществото, Музика - 

IVВ клас  

Април, 

2022 г. 

Пашалиева, 

Дарева, Спириева 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

21. 1

9 

Новите хора между 

Ориента и Европа. 

Април  

2022 г. 

 

 

А. Маркова, 

Т. Пашалиева, Е. 

Спириева 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 
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22.  Употреба на минало 

свършено и минало 

несвършено деятелно 

причастие в 

изречението и в текста 

- упражнение. 

Април 

2022 г. 

Ат. Терзиев Директор, 

Заместник 

директор, 

Председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

МО – изкуства и спорт 

23.  „Ролята на 

хандбалната игра за 

развитие на 

физическата култура 

на децата в училище“ 

–урок в 6. клас 

Април, 

2022 г.  

Иван Николов Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

24.  „Човешка глава – 

форми и пропорции“ – 

урок в 6. клас 

Април, 

2022 г.  

Димитър Сърбов Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

25.  „Повишаване на 

физическата култура и 

физическата 

дееспособност в 

часовете по лека 

атлетика“ – урок в 5. 

клас 

Май,  

2022 г.   

Бойко Грошков Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

МО ЦОУД 

26.  Открито занятие в 

ЦОУД – 6. клас  

Ноември, 

2021 г.  

Ана Матерова Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

27.  „Билките – интересни 

и полезни“ - открито 

занятие в ЦОУД – 5. 

клас 

Януари, 

2022г. 

Янка Лазарова Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

28.  Открито занятие в 

ЦОУД 1 клас -  

„Световен ден на 

стоматолога“ 

Февруари 

2022 г.  

Елена Банева Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

29.  Открито занятие в 

ЦОУД – 4. клас  

Март, 

2022 г.  

Гергана Вълчева Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

30.  „Великден“ -Открито 

занятие в ЦОУД 2. 

клас  

Април, 

2022 г.  

Нина 

Павлевичина 

Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

31.  Открит занятие в 

ЦОУД – 2. клас 

20 април, 

2021 г.  

Мария Икономова Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

32.  Открит занятие в 

ЦОУД – 2. клас. 

Бинарен урок 

Април, 

2022 г.  

Динев, 

 Динева 

Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

33.  Открито занятие в 

ЦОУД – 1. клас 

Май, 

 2022 г.  

Петрана Пицева Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 
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34.  Открито занятие в 

ЦОУД – 1. клас 

„Международен ден за 

борба със 

затлъстяването“ 

Май, 

 2022 г. 

Елена Банева Директор, 

председат

ел на МО 

Изпълнена 

дейност 

Не се 

изисква 

Дейности по проект „Креативност, мотивация, иновации“ 

Интердисциплинарни уроци: 

1.  ,,Да пазим природата 

чиста“ 

Декември

2021 г. 

Чевгънова, 

Маджирова 

Директор Присъстващи 

учители от 

начален и 

прогимназиале

н етап 

Изисква 

уточнени

е 

2.  Лице на правоъгълник Март, 

2022 г. 

Рускова, 

Мингова 

Директор Присъстващи 

учители от 

начален и 

прогимназиале

н етап 

Изисква 

уточнени

е 

3.  Интердисциплинарен 

урок по ЧО, БЕЛ, 

Музика – 4. в клас 

Април, 

2022 г. 

Дарева, 

 Спириева, 

Пашалиева 

Директор Присъстващи 

учители от 

начален и 

прогимназиале

н етап 

Изисква 

уточнени

е 

4.  „Новите хора между 

Ориента и Европа“ – 

БЕЛ, музика, история 

и цивилизации, ИИ, 

ИТ – 7. клас 

Април, 

2022 г. 

Маркова, 

Спириева, 

Пашалиева, 

Сърбов 

Директор Присъстващи 

учители от 

начален и 

прогимназиале

н етап 

Изисква 

уточнени

е 

5.  „Пътуване във 

времето“ – 

интердисциплинарен 

урок по ЧО, БЕЛ, 

музика – 3. клас 

Април, 

2022 г. 

Киневирска, 

Григорова, 

Панделиева 

Директор Присъстващи 

учители  

Изисква 

уточнени

е 

6.  Бинарен урок Април, 

2022 г. 

Динева,  

Динев 

Директор Присъстващи 

учители  

Изисква 

уточнени

е 

7.  „Водата -  източник на 

живот“ 

 Април - 

Май,  

2022 г. 

Тричкова, 

Сърбакова, 

Божикова, 

Чевгънова 

Директор Присъстващи 

учители  

Изисква 

уточнени

е 

8.  Сценичните изкуства 

в обучението по 

английски език, 

посветен на Деня на 

Европа – 9 май 

Май, 

2022 г. 

Динева,  

Карпатова,  

Попова 

Директор Присъстващи 

учители  

Изисква 

уточнени

е 

9.  „Движение на 

веществата в тялото на 

многоклетъчния 

организъм“ – VI клас 

Май, 

2022 г. 

Маджирова, 

Божикова, Агов, 

Мингова 

Директор Присъстващи 

учители  

Изисква 

уточнени

е 

Споделяне на добри практики в училището:  
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10.  ,,Грижа за цветята“- 

открит урок по ТП 

Март, 

 2020 г. 

Янка Терзиева Директор Присъстващи 

учители  

Не се 

изисква 

11.  Еднородни части на 

простото изречение – 

6. клас 

Март,  

2022 г. 

Качанова Директор Присъстващи 

учители  

Не се 

изисква 

12.  Урок по БЕЛ Март, 

 2022 г. 

Москова Директор Присъстващи 

учители  

Не се 

изисква 

13.  Изонит – рисуване с 

конци 

Март, 

 2022 г. 

Вълчева Директор Присъстващи 

учители  

Изисква 

уточнени

е 

14.  Обичам България – 

урок за приемственост 

в ДГ „Снежанка“ 

Март, 

2022 г. 

Вълчева, Савова Директор Присъстващи 

учители  

Изисква 

уточнени

е 

15.  Минало свършено и 

минало несвършено 

деятелно причастие – 

5. клас 

Април, 

2022 г. 

Терзиев Директор Присъстващи 

учители 

Не се 

изисква 

16.  Урок по БЕЛ Април, 

2022 г. 

Лина Петкова Директор Присъстващи 

учители 

Не се 

изисква 

17.  Урок по Родинознание Април, 

2022 г. 

Теодора Петрова Директор Присъстващи 

учители 

Не се 

изисква 

18.  Урок по БЕЛ Април, 

2022 г. 

Алтънка 

Сотирова-

Давидова 

Директор Присъстващи 

учители 

Не се 

изисква 

Изнесени уроци: 

19.  По стъпките на 

Самуиловите войни 

Октомври 

 2021 г. 

Агов, Николов, 

Божикова 

Директор Присъстващи 

учители  

Изисква 

уточнени

е 

20.  Освободителите на 

Неврокоп 

Октомври 

2021г.. 

Агов, Николов Директор Присъстващи 

учители  

Изисква 

уточнени

е 

21.  На връх Ореляк по 

повод Трети март 

Март 

2022г 

Агов, Николов Директор Присъстващи 

учители  

Изисква 

уточнени

е 

22.  Опазване на 

равновесието в 

естествените и 

изкуствените 

съобщества – 

изнесено обучение в 

парка – IV в клас 

Април 

2022г. 

Маджирова, 

Божикова, Агов, 

Дарева 

Директор Присъстващи 

учители 

Не се 

изисква 
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3. Междуинституционална квалификация: 

 

 Тема Срок за 

изпълнен

ие 

Отговорни лица Контрол  Критерии за 

оценка  

 

Финанси

ране 

1.  „Меки умения за 

силни учители“ – 

споделяне на добри 

практики по програма 

„Еразъм +“, КД 1 на 

регионално ниво 

Предстои 

уточнени

е  

Невена Гушкова, 

участници по 

проект  

Директор, 

зам.-

директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Предстои 

уточнени

е 

2.  „ИКТ в класната стая: 

Иновативни 

инструменти за 

улесняване на 

учениците, 

сътрудничество и 

творчество“ – 

споделяне на добри 

практики по програма 

„Еразъм +“, КД 1 на 

регионално ниво 

Предстои 

уточнени

е  

Невена Гушкова, 

участници по 

проект  

Директор, 

зам.-

директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Предстои 

уточнени

е 

3.  Провеждане обучение 

на служителите и 

работниците за защита 

при бедствия на тема: 

“Бедствия.Защита и 

действия при 

възникване на 

бедствени ситуации.“ 

Ноември 

2021г. 

В. Маджирова Директор, 

зам.-

директор 

УД 

Изпълнена 

дейност 

Предстои 

уточнени

е 

 

 

4. Квалификация от външни обучителни организации, вписани в регистъра на 

МОН:  

 

През учебната 2021/2022 година са заложени следните теми за външна квалификация: 

 

№ Тема Форма Брой 

кредити 

Обучител/ 

обучителна 

институция 

Място на 

провеждане 

1.  Образователен форум 

„Иновации в обучението и 

познавателното развитие – 

участие с доклади 

Дата: август 2022, град 

Бургас  

Отговорници: директор, 

педагогически 

специалисти 

Образова

телен 

форум 

1 Университет 

„Проф. д-р Асен 

Златаров“ 

„Морско казино“, гр. 

Бургас 
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2.  Конференция „Наука и 

образование“ – участие с 

доклади 

Дата: юни, 2022 година, 

град Бургас 

Отговорници: директор, 

педагогически 

специалисти 

Конферен

ция 

1 Университет 

„Проф. д-р Асен 

Златаров“ 

Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров“, 

град Бургас 

3.  „Дигитални Ресурси“ 

Дата: Предстои уточнение 

Отговорници: директор, 

педагогически 

специалисти 

Обучение 1 Университет 

„Проф. д-р Асен 

Златаров“ 

В зависимост от 

продивоепидемичната 

обстановка 

 

 

4. Професионално-квалификационна степен: 

- повишаване на придобито ПКС; 

- придобиване на 5 ПКС от педагогически специалисти, които нямат такова. 

 

III. Контрол по изпълнението на плана: 

Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна дейност, 

както следва: 

1. В частта вътрешноинституционална квалификация – на комисията по КД. 

Проведеният контрол комисията описва в годишния си доклад пред ПС след края на 

учебната година. Регулярно докладват пред ПС и директора за осъществени 

квалификационни дейности, резултати и приоритетите за вътрешна квалификация. 

2. В частта извън институционална квалификация – директор, ЗДУД и   Комисия по 

квалификация. 

3. В частта финансиране на квалификацията – директор и главен счетоводител. 

IV. Правила за участие на педагогическия персонал в квалификационната 

дейност: 

1. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище се 

осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се 

изготвя в началото на всяка учебна година от ККД (Комисия по квалификационна 

дейност) и се приема на заседание на ПС. 

2. В началото на учебната година ККД проучва мнението на преподавателите за избор 

на теми и форми за квалификация, както и предложенията на обучителни 

организации. 

3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:   

- да осигури съответствие между социалната практика, образователната 

система и равнището на професионалната компетентност на 

педагогическите кадри;  

- да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 

педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие. 
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4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира 

със съдействието на РУО Благоевград, университети, колежи, квалификационни 

институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, 

участие в проекти и програми за квалификационни дейности.   

5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически 

кадри, които работят в училището.  

6.  Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на 

квалификацията: 

- по собствено желание; 

- по препоръка на работодателя; 

- по препоръка на експерти от РУО Благоевград и МОН. 

7. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват 

педагогически кадри, които:  

- преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени 

нови държавни образователни стандарти; 

- заемат педагогическа длъжност, която е нова или преминават на нова 

педагогическа длъжност; 

- заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по 

специалността за повече от три учебни години;  

- при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с 

приоритет този преподавател, който предходната учебна година не е 

посещавал такъв и има желание да участва в такъв квалификационен курс; 

- всеки преподавател участва в поне една квалификационна форма на 

обучение през учебната година; 

- преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават 

да  разпространят резултатите от квалификационните обучения. 

8. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си 

/НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Раздел 4, чл. 47/: 

8.1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 в не по-малко от 48 академични 

часа за всеки период на атестиране;   

8.2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист.  

 

V. Механизъм за финансова подкрепа: 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 

календарна година и са в размер на 1,2 % от годишния ФРЗ. 

2. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен 

характер да става по предложение на ККД и съгласувано с директора на 

училището. 

3. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището. 

4.  Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в 

рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от 

проекти и програми за квалификационна дейност и др. 



17 
 

5. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 

надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, финансирането 

става и с лично участие на служителя. 

6. При изчерпване на предвидените средства от училищния бюджет за 

квалификационна дейност и предложеният курс е пряко свързан с актуално 

учебно съдържание, финансирането на курса може да стане от съответния 

учител.  

7. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в 

квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на 

училището, дори и в учебно време, да му се предоставя тази възможност. 

8. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-

квалификационна степен се заплащат от учителите и се възстановяват след 

присъждане на ПКС със средствата от ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна 

програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

VI. Заключителна част:    

Предложеният план за квалификационната дейност в Първо основно училище „Св. 

Св. Кирил и Методий“ за 2021/2022 учебна година подлежи на актуализация по всяко 

време и може да бъде променен по писмено предложение на всеки член от колектива. 

 


