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I. План на институционалната квалификационна дейност за 2022/2023 учебна 

година във връзка със Стратегията на институцията: 

 

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.  

* Планът за квалификационната дейност е отворен за възникнали промени през 

цялата учебна 2022-2023 година. 

1. Участници в квалификационната дейност – целеви групи: 

Всички педагогически специалисти. 

2. 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.   

 

3. 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. 

 

4. Цели на квалификационната дейност: 

5.1. Кариерно развитие на педагогическите специалисти. 

5.2. Усъвършенстване на компетентностите, с цел повишаване качеството и 

ефективността на образованието. 

5.3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 
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5. 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. 

 

 

II. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност: 

 

През учебната 2022/2023 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 
„Прилагане на цялостна 

училищна програма за 

сигурна училищна среда и 

превенция на насилието и 

тормоза в училищата, за 

м. септември Мария 

Калинова 

председател 

на МО 

Заместник- 

директор по 

УД 

Вътрешно 

квалифика

ционна 

карта, 

списък на 

не се 

изисква 
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утвърждаване на позитивна 

дисциплина и прилагане на 

подходи за мотивация и 

преодоляване на 

проблемното поведение“. 

присъствал

ите 

учители, 

материали 

от урока 

„Да спечелим битката за 

интереса към ученето в 

шести клас“. 

м. октомври Пирнарева 

Спириева 
Пашалиева 

председател 

на МО, 

заместник-

директор по 

УД 

Вътрешно 

квалифика

ционна 

карта, 

списък на 

присъствал

ите 

учители, 

материали 

от урока 

не се 

изисква 

„Развитие на социално-

емоционални умения у 

учениците, чрез физическа 

активност в час и 

междучасие“. 

 

м. ноември Киневирска 

Григорова 

Панделиева 

председател 

на МО 

Заместник- 

директор по 

УД 

 

Вътрешно 

квалифика

ционна 

карта, 

списък на 

присъствал

ите 

учители, 

материали 

от урока 

не се 

изисква 

„Класна стая без тормоз“. 

 

м. декември Тричкова 

Менова 

Давидова 

Петкова 

председател 

на МО 

Заместник- 

директор по 

УД 

 

Вътрешно 

квалифика

ционна 

карта, 

списък на 

присъствал

ите 

учители, 

материали 

от урока 

не се 

изисква 

„Приобщаваща класна стая. 

Изграждане на позитивни 

взаимоотношени“. 

 

м. декември Малтъзова 

Тонгова 

Динева 

председател 

на МО 

Заместник- 

директор по 

УД 

 

Вътрешно 

квалифика

ционна 

карта, 

списък на 

присъствал

ите 

учители, 

материали 

от урока 

не се 

изисква 

„Практики за изграждане 

общност в класната стая“ 

м. януари 

 

Рускова 

Сърбакова 

Дарева 

председател 

на МО 

Заместник- 

директор по 

УД 

Вътрешно 

квалифика

ционна 

карта, 

списък на 

 

не се 

изисква 
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присъствал

ите 

учители, 

материали 

от урока 

 „Фокусирано към решения 

образование“. 

 

 

 

м. февруари Валентин 

Атанасов 

 

 

председател 

на МО 

Заместник- 

директор по 

УД 

 

 

Вътрешно 

квалифика

ционна 

карта, 

списък на 

присъствал

ите 

учители, 

материали 

от урока 

не се 

изисква 

 

 „Придобиване и развиване 

на „меки умения“ чрез 

доброволческа и 

благотворителна дейност“. 

 

м. март 

 

Петкова 

Чевгънова 

Москова 

председател 

на МО 

Заместник- 

директор по 

УД 

Вътрешно 

квалифика

ционна 

карта, 

списък на 

присъствал

ите 

учители, 

материали 

от урока 

не се 

изисква 

„А сега, накъде? Какви са 

моите възможности след 

седми клас?“ 

м. май Качанова 

Агов 

Божикова 

председател 

на МО 

Заместник- 

директор по 

УД 

Вътрешно 

квалифика

ционна 

карта, 

списък на 

присъствал

ите 

учители, 

материали 

от урока 

не се 

изисква 

                                                                     МО – начални учители 

 

Синдром "екранни деца" – 

лекция за вътрешна 

квалификация 

м. януари Дафинка 

Николова 

Председател 

на МО 

Директор 

Проведена 

лекция, 

изготвена 

карта за 

вътрешна 

квалифика

ция 

не се 

изисква 

„Приказкотерапията“ – 

начин за приобщаване на 

децата със СОП“ – лекция-

вътрешна квалификация 

м. март Вангелия 

Тодориева 

Председател 

на МО 

Директор 

Проведена 

лекция, 

изготвена 

карта за 

вътрешна 

не се 

изисква 
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квалифика

ция 

 

МО – чужди езици 

 

Открити уроци и споделяне 

на добри практики пред 

чуждестранните колеги по 

проектите. 

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова 

Надка Динева 

Дафинка 

Попова 

Председател 

на МОЧЕ 

Директор 

Карта за 

квалифика

ционна 

дейност 

не е 

необходим

о 

 

МО - учителите от културно-образователна област 

математика, информатика и информационни технологии, природни и обществени науки  
ИКТ в обучението- 

предизвикателства и 

възможности 

април Димитър Илиев Председател 

на МО 

Проведено 

заседание, 

присъстват 

всички 

преподават

ели от МО. 

Не  се 

изисква 

 

МО – изкуства и спорт 

 

Затвърждаване с членовете на 

МО на Еленино хоро, 

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. 

м. декември Елена 

Спириева 

Председател 

на МО 

Присъстват  

всички 

членове на 

МО 

Не  се 

изисква 

Анализ на резултатите от 

първи срок 

м. февруари Преподаватели

те по предмети 

Преподавате

лите на МО 

 Всички 

членове на 

МО 

Не  се 

изисква 

 

МО – учители ЦОУД 

 

„Управление на стреса в 

училище“.  

октомври Илия Динев Директор Изпълнена 

вътрешноу

чилищна 

квалифика

ция 

Не се 

изисква 

Създаване на учителско 

портфолио в wix.com.  

ноември Гергана 

Вълчева 

Директор Изпълнена 

вътрешноу

чилищна 

квалифика

ция 

Не се 

изисква 
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„Физически активни игри за 

осмисляне междучасията на 

учениците“  

декември Елвира 

Караманова 

Директор Изпълнена 

вътрешноу

чилищна 

квалифика

ция 

Не се 

изисква 

Дейности по проект „Креативност, мотивация, иновации“  

и неговото продължение „Млади откриватели“   

 

Споделяне на добри практики 

с други училища 

През цялата 

година 

Учителите, 

работещи по 

проекта 

Директор Споделени 

добри 

практики 

Не се 

изисква 

 

Дейности по проект „Еразъм +“ 

 

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 

 

2022-2023 Надка Динева, 

Елена 

Карпатова  

Директор, 

зам.-

директор УД 

Изпълнена 

дейност 

Предстои 

уточнение 

Открити уроци по проект 

„Еразъм +“, КД 2 

Предстои 

уточнение  

Надка Динева, 

Елена 

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 

 

МО Начални учители 

 

1.  Открит урок по 

човекът и природата в 

3. в клас 

м. 

ноември 

Стойна Москова Председа

тел на 

МО 

Директор 

Проведен  урок 

и попълнена 

карта за 

вътрешна 

квалификация 

Не се 

изисква 
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2.  Разнообразният свят 

на растенията – открит 

урок във 2. а и в 3. б 

клас 

м. 

декември 

Силва Тричкова 

Веселка 

Сърбакова 

Величка 

Чевгънова 

Соня Божикова 

 

Председа

тел на 

МО 

Директор 

Проведен урок, 

изготвена карта 

за вътрешна 

квалификация 

Не се 

изисква 

3.  Отбелязване на 

Международен ден на 

майчиния език с 

открит урок - 3. в и 5. б 

клас 

21.02. 

2023г. 

Стойна Москова 

Катерина Тонгова 

Председа

тел на 

МО 

Директор 

Проведен урок, 

изготвена карта 

за вътрешна 

квалификация 

Не се 

изисква 

 

 

 

4.  Слънчева система -

интердисциплинарен 

открит урок по ЧП, 

БЕЛ, математика, ИТ 

м. януари А. Киневирска 

М. Малтъзова 

Б. Мингова 

Председа

тел на 

МО 

Директор 

Проведени 

тестове за 

междинна 

диагностика в 

срок 

20 лева  

5.  Отбелязване на 

Международния ден 

на математиката с 

открит 

интердисциплинарен 

урок във 2. в клас 

м. март Алтънка 

Сотирова-

Давидова 

Костадинка 

Касапова 

Председа

тел на 

МО 

Директор 

Проведен урок, 

изготвена карта 

за вътрешна 

квалификация  

Не се 

изисква 

6.  Открит урок по 

математика в 3. а клас 

м. април Лина Петкова Председа

тел на 

МО 

Директор 

Проведен 

открит  урок, 

изготвена карта 

за вътрешна 

квалификация 

Не се 

изисква 

7.  Открит урок за 

приемственост – IV – 

VII клас по ЧО, БЕЛ, 

музика, изобразително 

изкуство 

м. април А. Григорова 

А. Киневирска 

Л. Панделиева 

Т.Пашалиева 

 

Председа

тел на 

МО 

Директор 

Проведен 

открит урок, 

изготвена карта 

за вътрешна 

квалификация 

до 80лв. 

за 

материа-

ли  

8.  Органи на движението 

– открит урок в 3.б 

клас. 

м. април Величка 

Чевгънова 

Соня Божикова 

Борислава 

Мингова 

Председа

тел на 

МО 

Директор 

Проведен 

открит урок, 

изготвена карта 

за вътрешна 

квалификация  

Не се 

изисква 

 

 

 

9.  Празници и обичаи в 

република България – 

открит 

интердисциплинарен 

урок във 2. б и 2. г 

клас. 

м. април Мария Менова 

Теодора Петрова 

Председа

тел на 

МО 

Директор 

Проведен 

открит урок, 

изготвена карта 

за вътрешна 

квалификация 

30 лв. за 

дидак-

тически 

материа-

ли 

10.  Интердисциплинарен 

урок по 

родинознание, БЕЛ, 

ИИ  на тема „ 

м. май Мария Дарева 

Марияна Рускова 

Председа

тел на 

МО 

Директор 

Проведен 

открит урок, 

изготвена карта 

за вътрешна 

квалификация 

30 лв. за 

дидак-

тически 

материа-

ли 
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Годишни времена“ в 

1.а и 1.в клас. 

 

МО Чужди езици 

 

11.  Открити уроци и 

споделяне на добри 

практики пред 

чуждестранните 

колеги по проектите. 

През 

учебната 

година 

Елена Карпатова 

Надка Динева 

Дафинка Попова 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Карта за 

квалификацион

на дейност 

Не е 

необходи

мо 

12.  Открито занятие по 

английски език 

м. април  

2023 г. 

Надка Динева 

Дафинка Попова 

Елена Карпатова 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Карта за 

квалификацион

на дейност 

100-

150лв.  

за 

грамоти, 

награди и 

материал

и 

 

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

информационни технологии, природни и обществени науки 

 

13. 1

4 

„Разнообразният свят 

на растенията“ 

декември Тричкова, 

Сърбакова, 

Чевгънова, 

Мингова, Агов, 

Божикова 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председат

ел на МО 

Проведен урок 

в присъствието 

на 

преподаватели. 

Предвиде

но е в 

плана на 

комисият

а по 

иновации 

14.  STEM урок декември Людмила 

Дерменджиева 

Директор Проведен урок 

в присъствието 

на 

преподаватели 

20 лв  

батерии, 

диоди, 

хартия 

15. 1

5 

Слънчева система -

интердисциплинарен 

открит урок по ЧП, 

БЕЛ, математика, ИТ 

януари Малтъзова, 

Киневирска, 

Мингова 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председат

ел на МО 

Проведен урок 

в присъствието 

на 

преподаватели. 

До 20 лв 

за 

канцеларс

ки 

материал

и 

16.  „Забавна математика“ 

– урок за 

приемственост в 

четвъртите класове 

Март/ 

април 

Малтъзова Директор, 

Заместник 

директор, 

Председат

ел на МО 

Проведен урок 

в присъствието 

на 

преподаватели. 

До 20.0 лв 

за 

канцеларс

ки 

материал

и 

17. 1

6 

„Органи на 

движението“ 

април Чевгънова, 

Мингова, 

Божикова 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председат

ел на МО 

Проведен урок 

в присъствието 

на 

преподаватели. 

До 20.0 лв 

за 

канцеларс

ки 

материал

и 
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18.   „Да посрещнем 

гостите от Азия“- 

уроци за 

приемственост в 4-

тите класове 

април  Агов Директор 

Заместник

, 

директор, 

Председат

ел на МО 

Проведени 

уроци в 

присъствието 

на 

преподаватели. 

Не  се 

изисква 

  

МО – български език и литература, история и цивилизации 

 

19. 1

7

. 

Употреба на нелични 

глаголни форми в 

изречението и в текста.  
VIА клас,   

 

 Януари 

 2023 г. 

Атанас Терзиев Председат

елят на 

МО 

Участвали  

учениците от  

шести клас, 

преподавателя

т  Терзиев, 

всички 

членове на 

МО, гости    

Не се 

изисква 

20. 1

8

. 

 Местоимение. Лично 

местоимение. 

- 5Б  клас  

Февруари 

2023 г. 

Катерина Тонгова Председат

елят на 

МО 

 

Участвали  

ученици от 5Б 

клас, 

преподавателят 

Катерина 

Тонгова, 

членовете на 

МО, гости 

Не се 

изисква 

21. 1

9 

 Древна Тракия – 

могъщество и 

културно наследство 

 - VВ клас  

 

 

Март 

2023 г. 

 

 

 

 

Т. Пашалиева, 

 

 

 

 

 

 

 

Председат

елят на 

МО 

 

 

 

Участвали  

ученици от 5В 

клас, 

преподавателят 

Теодора 

Пашалиева, 

всички 

членове на 

МО, гости 

Не се 

изисква 

22.   Сложно съставно 

изречение – 

7А – клас 

 

Април 

2023 г. 

 

В. Качанова Председат

елят на 

МО 

 

Участвали  

ученици от 7А  

клас, 

преподавателят 

Венелина 

Качанова, 

всички 

членове на 

МО, гости 

Не се 

изисква 

МО – изкуства и спорт 

23.  Ролята на хандбалната 

игра за развитие на 

физическата култура  

на децата в училище – 

открит урок в  6 клас. 

м. април Иван Николов 

 

Председа

тел на 

МО 

Присъстват 

всички членове 

на МО 

Не се 

изисква 
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24.   Човешка глава-форми 

и пропорции – открит 

урок в 6 клас. 

м.април Димитър Сърбов Председа

тел на 

МО 

Присъстват 

всички членове 

на МО 

Не се 

изисква 

25.  Повишаване на 

физическата култура и 

физическата 

дееспособност в 

часовете по лека 

атлетика - открит урок 

в 5 клас. 

м.май Бойко Грошков 

 

Председа

тел на 

МО 

Присъстват 

всички членове 

на МО 

Не се 

изисква 

МО ЦОУД 

26.  Открито занятие в 

група за ЦОУД – 2 

клас 

31. 

октомври 

Миглена Буцева Директор Проведено 

занятие. 

Протокол 

Не се 

изисква 

27.  Открито занятие в 

група за ЦОУД  – 3 

клас 

януари Мария Икономова Директор Проведено 

занятие. 

Протокол 

30 лв. 

28.  Открито занятие в 

група за ЦОУД 

„Световен ден на 

стоматолога“ – 2 клас.  

Изнесен урок. 

февруари Елена Банева Директор 

 

Проведено 

занятие. 

Протокол 

Не се 

изисква 

29.  Открито занятие  в 

занимания по 

интереси в група за 

ЦОУД-  6 клас 

февруари Янка Лазарова Директор Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

30.  Открито занятие в 

група за ЦОУД– 3 клас 

февруари Нина 

Павлевичина 

Директор Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

31.  Открито занятие  в 

група ЦОУД – 2 клас 

март Петя Пицева Директор Изпълнение на 

дейността 

80 лева 

32.  Отбелязване на 

Международния ден 

на математиката с 

открит 

интердисциплинарен 

урок във 2. в клас 

март Костадинка 

Касапова и 

Алтънка Сотирова 

-Давидова 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

33.  Открито занятие в 

група за ЦОУД – 5 

клас 

март Ани Матерова Директор Изпълнение на 

дейността 

80 лева 

34.  Открито занятие в 

групи за ЦОУД – 4 а, в 

клас; 4 б, в клас на 

тема: „Подарък за 

мама – Украсяване на 

глинена чинийка“ 

Бинарен урок 

март Янка Терзиева и 

Елвира 

Караманова 

Директор Изпълнение на 

дейността 

80 лева 

+80 лева 

35.  Открито занятие в 

група за  ЦОУД  – 1 

клас на тема: „Да 

 април Гергана Вълчева Директор Изпълнение на 

дейността 

80 лева 
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съхраним 

българското“ 

36.  Открито занятие в 

група за ЦОУД – 2. 

Клас на тема: „ 22-ри 

април Световен ден на 

планетата Земя“ 

април Елена Банева Директор Изпълнение на 

дейността 

20 лева 

37.  Открито занятие в 

група за ЦОУД – 1 

клас на тема: „ В света 

на детската книга“ 

април Сузана Адамова Директор Изпълнение на 

дейността 

80 лева 

38.  Открито занятие в 

група за ЦОУД – 3 

клас 

Бинарен урок 

май Илия Динев 

Надка Динева 

Директор Проведен 

бинарен урок 

Не се 

изисква 

39.  Открито занятие в 

групи за ЦОУД – 2, 3 

клас на тема: 

„Международен ден за 

борба със 

затлъстяването“. 

Бинарен изнесен урок. 

май Елена Банева, 

Илия Динев 

Директор Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Дейности по проект „Креативност, мотивация, иновации“  

и неговото продължение „Млади откриватели“   

 
Осъществяване на интегративни връзки: 

1.  Слънчева система – 

IV клас 

ЧП, БЕЛ, математика, 

ИТ 

януари 

2023  

Киневирска, 

Малтъзова, 

Мингова 

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

20 лв. 

2.  Древна Тракия – 

могъщество и 

културно наследство 

– V в клас 

Март 

2023 

Пашалиева, 

Спириева, Сърбов 

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

 50 лв. 

3.  Празник на 

математиката – II в 

клас 

Март 

2023 

Давидова, 

Касапова 

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

Не е 

необходи

мо 

4.  Органи на 

движението – III 

клас  

Април 

2023 

Чевгънова, 

Мингова, 

Божикова  

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

20 лв. 

5.  Празници и обичаи в 

България – II б и II г 

клас 

Април 

2023 

Менова, Петрова Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

50 лв. 

6.  Годишните времена 

– I кл. – 

родинознание, БЕ, ИИ 

Май 2023 

 

Дарева, Рускова Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

50 лв. 
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Споделяне на добри практики в училището:  

7.  Употреба на нелични 

глаголни форми в 

изречението и 

текста – БЕ – VI клас 

Януари 

2023  

Терзиев Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

Не е 

необходи

мо 

8.  Чаят – вкусен и 

полезен – III б кл. – 

ГЦОУД – занимания 

по интереси 

Януари 

2023 

Икономова Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

Не е 

необходи

мо 

9.  Открито занятие в VI 

клас – ГЦОУД – 

занимания по 

интереси  

Февруари 

2023 

Лазарова Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

Не е 

необходи

мо 

10.  Подарък за мама – IV 

клас– ГЦОУД – 

занимания по 

интереси 

Февруари 

– март 

2023 

Терзиева, 

Караманова 

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

 

160 лв. 

11.  Открито занятие в V 

клас – ГЦОУД – 

занимания по 

интереси  

Март 

2023 

Ана Матерова Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

80 лв. 

12.  Открито занятие във II 

а клас – ГЦОУД – 

занимания по 

интереси  

Март 

2023 

Петя Пицева Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

80 лв. 

13.  Сложно съставно 

изречение – VII а клас 

Април 

2023 

Венелина 

Качанова 

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

Не е 

необходи

мо 

14.  Да посрещнем 

гостите от Азия 

урок за приемственост 

– IV клас 

Април 

2023 

Димитър Агов Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен в 

присъствието 

на 

педагогически 

специалисти 

Не е 

необходи

мо 

15.  Да съхраним 

българското – I в кл. – 

ГЦОУД – занимания 

по интереси 

Април 

2023 

Гергана Вълчева Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

80 лв. 

16.  Съединението – 

уроци за 

приемственост – IV-

VIII кл., 

ЧО/история и 

цивилизации, БЕЛ, 

музика, ИИ 

Април 

2023 

Пашалиева, 

Киневирска, 

Григорова, 

Панделиева 

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен в 

присъствието 

на 

педагогически 

специалисти 

90 лв. 

17.  Урок по английски 

език 

Април 

2023 

Динева, Попова, 

Карпатова 

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Проведен урок 

и попълнена 

карта за 

квалификация  

150 лв. 
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Изнесени уроци: 

18.  На връх Острец по 

повод Независимостта 

на България  

 22 

септемвр

и 2022 

 

Агов, Николов, 

родители 

 

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Изкачване на 

върха и беседа 

за празника 

Не е 

небходимо 

19.  По стъпките на 

Самуиловите воини 

 

октомври 

2022 

 

Агов, Николов, 

Божикова, 

родители 

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Изминаване на 

маршрута и 

беседа за 

празника 

Не е 

небходимо 

20.  Освободителите на 

Неврокоп  

 

16 

октомври 

2022 

Агов, Николов, 

родители 

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Изминаване на 

маршрута и 

беседа за 

празника 

Не е 

небходимо 

21.  На връх Ореляк по 

повод Трети март 

 

3 март 

2023 

Агов, Николов, 

родители 

Директор

ът и зам.-

директор

ът 

Изкачване на 

върха и беседа 

за празника 

 

Не е 

необходим

о 

 

 

3. Междуинституционална квалификация: 

 

 Тема Срок за 

изпълнен

ие 

Отговорни лица Контрол  Критерии за 

оценка  

 

Финанси

ране 

1.  Споделяне на добри 

практики с колеги от 

20. ОУ „Тодор 

Минков“, гр. София 

м.април/ 

м.май 

Комисия по 

иновации 

Директор Изпълнение на 

дейността 

НП „ 

Иновации 

в 

действие“ 

2.  Споделяне на добри 

практики с колеги от 

VIII ОУ „Кракра 

Пернишки“, гр. 

Перник 

м.април/ 

м.май 

Комисия по 

иновации 

Директор Изпълнение на 

дейността 

НП„ 

Иновации 

в 

действие“ 

 

 

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

МОН:  

 

През учебната 2022/2023 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 2023, град 

Бургас  

Образова

телен 

форум 

1 Университет 

„Проф. д-р Асен 

Златаров“ 

„Морско казино“, гр. 

Бургас 
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Отговорници: директор, 

педагогически 

специалисти 

2.  Конференция „Наука и 

образование“ – участие с 

доклади 

Дата: юни, 2023 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.  „Интегриране на 

образователни ресурси с 

виртуална и добавена 

реалност в учебния процес 

за повишаване 

мотивацията за учене, 

оценка и самооценка у 

учениците в училище“ 

Дата: м. октомври 

Отговорници: директор, 

педагогически 

специалисти 

Обучение 1 Университет 

„Проф. д-р Асен 

Златаров“ 

гр. Велинград 

 

 

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 организиране и провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация на педагогическия персонал: 

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. 
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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. 

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, като средствата се осигуряват от фонд 

квалификация; 

- 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.  
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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 Комисията за повишаване на квалификацията 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. 

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 педагогическите специалисти. 

 

VI. Заключителна част:    

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

Св. Кирил и Методий“ за 2022/2023 учебна година подлежи на актуализация по всяко 

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

 


