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 Стратегия на учебното заведение 
 
Осигуряване на качествено образование, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение, за изграждане 

на мотивирани, активни, знаещи и възпитани ученици 
 
Планираните квалификационни дейности на педагогическите специалисти са обвързани със Стратегията за развитие на Основно 

училище „Свети Климент Охридски”, която се основава на дълбокото разбиране за значимостта на образованието в съвременния  свят и за 
основополагащата роля на училището в него. Стратегията е резултат от осъзната в училищната общност нагласа за постигане на по-високи 
резултати в образователната дейност в училище. Учениците, обучаващи се в ОУ”Св.Климент Охридски” да бъдат хармонични и образовани 
личности,конкурентоспособни, с изградено гражданско съзнание и поведение, с творческо мислене и индивидуален познавателен опит. 

Цялостната дейност на училището е обвързана с държавната политика в областта на образованието за постигане на държавните 
образователни стандарти и реализация на учебните планове и програми, на целите и задачите на образователния процес. 

Използват се ефективни методи на обучение, на ИКТ, създадена е стимулираща и подкрепяща образователна среда за насърчаване 
развитието на учениците и на коректни взаимоотношения и конструктивно сътрудничество между участниците в образователния процес. 

Съчетаването на добрите традиции с иновативно обучение са водещите принципи за осъществяването на целите и приоритетите на 
училищната дейност. 
 
 
Цели: 

 
 Развиване на системата за продължаваща квалификация, за професионално усъвършенстване и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти. 

 Утвърждаване на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в  

 електронна среда. 

 Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти  по отношение на научната, 
педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 
самоусъвършенстване.Обвързване на квалификационната дейност с  национални и регионални програми. 

 Подкрепа на професионалното и кариерно развитие на млади специалисти-наставничество. 

 По-активно прилагане на форми за вътрешноучилищна квалификация: практически семинари, обмен на добър педагогически опит 
чрез провеждане на открити уроци. Създаване и споделяне на добри практики. 
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ЗАДАЧИ 
 

 Проучване на потребностите от квалификация на педагогическите кадри. 

 Разработване на план за квалификационна дейност, който е част от годишния план за дейността на институцията и системата за 
управление на качеството  и е в съответствие с целите и приоритетите, определени в стратегията за развитието на  „ Св.Климент 
Охридски ” ,както и с установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и съобразен с 
Плана за квалификационна дейност на РУО. 

 Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО. 

 Преодоляване на последиците от COVID - 19 в образованието на базата на натрупания опит. 

 Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.  Квалификация по културно-образователни области. 

 Квалификация на учителите по учебни програми и държавни образователни стандарти. 

 Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики на всички нива. 

 Обмяна  на добри практики в МО. 
 

Очаквани резултати на Плана за КД: 

             Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на педагогическите специалисти. 
Професионално и личностно усъвършенстване, кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и 

допълване на знанията, уменията и компетентностите. 
  Прилагане на иновационни педагогически технологии и ИКТ. 
 
През учебната 2020/ 2021 година   педагогическите специалисти са били включени в различни квалификационни форми, като някои от тях 
са взели участие в повече от една. 

Квалификационната дейност в училището е подчинена на  потребностите на преподавателите за повишаване на педагогическите им 
умения и способности.Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на преподавателите относно трудностите, които 
срещат в работата си с учениците и техните родители.Направено е анкетно проучване в началото на месец септември за установяване на 
нуждите от надграждаща квалификация по предмети. 
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ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ  
 
Проведени са срещи на ПУО за  установяване на нуждите от квалификация по предмети. 
Бяха направени следните изводи: 
1. Пед.специалисти имат желание за участие в кв.форми през учебната година по различни теми. 
2. Основните очаквания на учителите от включването им в квалификационни форми са за развиване на умения за прилагане на различни 
съвременни образователни технологии, както и обмен на опит с други колеги. 
3. Основните направления, по които педагогическите специалисти желаят да повишат знанията, уменията и компетентностите си са: 

 Работа в онлайн платформи при обучение на ученици; 

 Умения за работа във виртуална класна стая; 

 Разработване на дидактически електронни ресурси; 
4. Предпочитана форма на обучение е присъствена. 
5. Предпочитана форма на работа - практически задачи. 
Информацията е обобщена от комисия по квалификационната дейност и е съставен План за квалификационна дейност през учебната 
година. 
 
 
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 
1. Директор и заместник-директор 
2. Учители 
3. Педагогически съветник, Логопед, Ресурсни учители 
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧЕБНИ ОБЩНОСТИ: 
 
ПУО – Начален етап , учители осигуряващи педагогическа подкрепа и учители в ГЦОУД 
ПУО – Учители  V-VIIклас по БЕЛ,Чужди езици,Математика, информатика и информационни технологии,Обществени науки и гражданско 
образование, Природни науки,ФВС, Изкуства, бит и технологии, технологии и предприемачество 
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ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
 КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ: 
• сбирки на методическите обединения; 
• работни срещи; 
• семинари и тренинги с учителите; 
• открити уроци; 
• педагогически практикуми; 
• квалификационни курсове. 
• онлайн споделяне; 
 
     ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  
 

 
1. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
 

№ 
Тема на квалификацията 

 
Целева група 

Форма на 
квалификация 

Период на 
провежда 
не 

Обучаваща 
институция 

 
Очаквани резултати 

1. 

„Иновативно училище“ 
„Заедно можем повече“- 

Иновационни образователни 
технологии. 

Учители от 
ОУ“Св.Кл. 
Охридски“ 

Практически 
 Семинар 
16 часа 
презентации на 
творчески 
проекти 

Февруари 
юни 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ 

Търсене на добри 
практики и 
съвременни  форми в 
училищните дейности, 
като при подготовката и 
осъществяването им 
се включват и 
родителите. 

№ 
Тема на квалификацията 

 
Целева група 

Форма на 
квалификация 

Период на 
провежда 
не 

Обучаваща 
институция 

 
Очаквани резултати 

2. 
Провеждане заседания 

на Професионалните учебни 
общности по определен 

Учители от 
ОУ“Св.Кл. 
Охридски“ 

заседания 
м.септември 
– м.юни 
 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ Работни срещи за 
обсъждане и 
приемане на единни 
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график критерии за работа 

3. 

Въвеждащо обучение 
на новопостъпили в 

системата на 
образованието 

Подкрепа на професионалното 
и кариерно развитие на млади 

специалисти- 
образованието 

Новопостъпи 
ли учители 

 целогодишно 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ 
 

Подобряване на 
методическата 
подготовка на 
учителите, обмен на 
положителен опит. 
 

4. 

Работа с Microsoft 
Teams и Shkolo и 

споделяне на добри 
практики 

Учители от 
ОУ“Св.Кл. 
Охридски“ 

Работна 
среща 

м.септември 
ОУ“Св.Кл.Охридски“ 
Директор 

Подобряване на 
методическата 
подготовка на 
учителите, 
Усъвършенстване на 
уменията за  използване 
на ел.платформа 
„Microsoft 
Teams” 

5. 
Изготвяне годишните 

планове на Професионалните 
учебни общности 

Председатели 
на ПУО 

сбирки на 
методическите 
обединения 

м.октомври 
ОУ“Св.Кл.Охридски“ 
Директор 

 

6. 

Актуализиране на 
Професионално 
то учителско 
портфолио в електронен 

вариант 

Педагогически 
персонал 

 м.октомври ОУ“Св.Кл.Охридски“ 

Отразяване на проф. 
развитие на учителите. 

№ 
Тема на квалификацията 

 
Целева група 

Форма на 
квалификация 

Период на 
провежда 
не 

Обучаваща 
институция 

 
Очаквани резултати 

7. 

Работна среща 
Между учителите на V 
и бившия IV клас за 
споделяне на информация за 

Учители работни срещи м.септември ОУ“Св.Кл.Охридски“ 

Споделяне на 
информация  
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успешното адаптиране на 
учениците 

8. 

Подобряване физическата 
дееспособност на учениците 

преподаващи ФВС 
Запознаване със системата  за 

оценяване физическата 
дееспособност на учениците 

от 1 до7 клас 

Учители 
преподаващи 

ФВС 

Методическа 
среща 

м.септември ОУ“Св.Кл.Охридски“ 

Запознаване със 
системата  за оценяване 
физическата 
дееспособност на 
учениците от 1 до7 клас 

9. 

Сравнителен анализ на 
резултатите от входно ниво и 

изработване на план за 
работа през учебната 

2021/2022 г. 

Председатели 
на МО, 
гл.учители 

дискусия м.октомври ОУ“Св.Кл.Охридски“ Анализиране на 
резултатите 

10. 
Обмяна на добри иноватини 
практики в ГЦОУД 

Учители  - 
целодневна 

организация на 
учебния ден 

Вътрешноинсти 
туционални 
дискусионен 
форум 
 

Учебна 
2021/2022 г 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ 

Подобряване на 
комуникативността на 

учениците. Насърчаване 
стремеж към 

информираност и 
самостоятелно справяне 

с задачите. 

12. 

 
Работна среща на 
Тема:“Иновативни методи и 
форми на преподаване на 
английски език в начален 
етап“. Ролята на 
драматизациите, песните и 
приказките при овладяване на 
езика. 

ПУО – Начален 
етап  

споделяне на 
иновативни 
практики 

Учебна 
2021/22 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ Подобряване на 
методическата 
подготовка на 
учителите, обмен на 
положителен опит 

№ 
Тема на квалификацията 

 
Целева група 

Форма на 
квалификация 

Период на 
провежда 
не 

Обучаваща 
институция 

 
Очаквани резултати 
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13. 

 
Връзката между 

изкуствата – музика 
и литература-„Българин да се 

наричам!“ 

ПУО – Начален 
етап 

Открита 
практика 

Учебна 

2021/22 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ обмен на 
положителен опит 

14. 
Ресурсите в онлайн 

обучението 
 

ПУО – Учители  
V-VIIклас 

работни срещи 

Учебна 

2021/22 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ Използване на 
иновативни практики за 
мотивиране на 
учениците и 
провокиране на интерес 

15. 

Придобиване и надграждане 
на практически умения у 

учениците със СОП в областта 
на градинарство, шиене и 
тъкане, добри обноски и 

добра визия." 

ПУО Начален 
етап  и учители 
осигуряващи 
педагогическа 
подкрепа 

Вътрешноинсти 
туционална 
форма 
 

Учебна 

2021/22 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ Прилагане на стратегии 
за преподаване и 
подкрепа на ученици със 
специални 
образователни 
потребности в контекста 
на включващото 
образование 

16. 

„Градинарство за начинаещи“- 
Придобиване и надграждане 
на практически умения у 
учениците със СОП в областта 
на градинарство. 

ПУО Начален 
етап  и учители 

осигуряващи 
педагогическа 

подкрепа 

Открита 
практика 
 
популяризиране 
и 
мултиплициране 
на добри 
иновации  

Учебна 
2021/22 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ Прилагане на 
диференциран и 

индивидуален подход в 
работата с ученици със 

СОП  

17. 

"Създаване на позитивна 
среда-управление на 
конфликтите и агресията в 
училище" 

Педагогически 
съветник, 
учители 

Дискусия 
Вътрешноинсти 
туционална 
форма 

месец 
октомври 
месец 
януари 
 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ 

Формиране на умения 
за разпознаване на 

формите на насилие и 
тормоз и 

актуализиране на 
умения за задействане 

на процедура при 
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случай на тормоз в 
училище 

№ 
Тема на квалификацията 

 
Целева група 

Форма на 
квалификация 

Период на 
провежда 
не 

Обучаваща 
институция 

 
Очаквани резултати 

18. 
Обмен на опит: „Иновативният 
урок“ 

ПУО- учители 5-
7 клас 

Вътрешноинсти 
туционална 
форма 

Учебна 
2021/22 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ 

Подобряване на 
методическата 
подготовка на 

учителите, обмен на 
положителен опит.  

19. 
„Има ли граница между 
доброто и злото  - дискусия“ 

Открита 
Практика 

ПУО- учители 5-
7 клас 

Вътрешноинсти 
туционална 
форма 

Учебна 
2021/22 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ 

Подобряване на 
методическата 
подготовка на 

учителите, обмен на 
положителен опит.  

20. 

Изготвяне и 
провеждане на тестове 
за: 
-входно ниво на 
учениците от І-VІІ 
клас; 
- междинно ниво на 
учениците от І-VІІ; 
-изходно ниво на учениците 
от І-VІІ клас 

Начални 
учители, 
учители 

работни срещи 

месец 
октомври 
месец 
януари 
м.май - 
юни 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ 
Гл. учител, 
 
Председатели на ПУО 

Изготване на тестове за 
входяща диагностика 

 
Подобряване на 
методическата 

подготовка на учителите, 
обмен на положителен 

опит. 

21. 

Анализ на резултатите 
от: 
входните нива; 
междинни нива; изходни нива 

Начални 
учители, 
учители 

работни срещи Учебна 

2021/22 
ОУ“Св.Кл.Охридски“ 
Гл. учител, 
председатели на ПУО 

Анализиране на 
резултатите 

22. 

Осигуряване на 
необходимите условия за 
повишаване квалификацията 
на педагогическите 

Педагогически 
специалисти, 
заявили 
желание за 

 Учебна 
2021/22 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ 
 
Директор, гл.учители 

Осигуряване на 
необходимите условия 
за 
повишаване 
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специалисти, чрез участие в 
извънучилищни форми, 
организирани на регионално 
и национално ниво  

участие 
 

квалификацията 
на педагогическите 
специалисти. 

№ 
Тема на квалификацията 

 
Целева група 

Форма на 
квалификация 

Период на 
провежда 
не 

Обучаваща 
институция 

 
Очаквани резултати 

23. 

Попълване и представяне на 
лична квалификационна 
карта от всеки учител за 
отчитане на резултати от 
годишен квалификационен 
процес  

Всички 
педагогически 
специалисти 

Вътрешно 
методическа 
форма 

Учебна 
2021/22 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ Отчитане на резултати от 
годишен 
квалификационен 
процес  

24. 

ИНДИВИДУАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИОННА 
ДЕЙНОСТ: 

1. Включване в 
електронни 
образователни 
платформи на 
обучение: eLearning, 
eTwining, Teacher.bg,  

2. Участие в интерактивни 
уебинари. 

 

Всички 
педагогически 
специалисти 

 Учебна 
2021/22 

ОУ“Св.Кл.Охридски“ Подобряване на 
методическата 
подготовка на 
учителите, обмен на 
положителен опит 
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2.ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
 

№ 
Планирани тематични направления 

за квалификация 
 

Целева група Отговорник 
Период на 
провеждане 

Обучаваща институция 

1 

Осигуряване на 
информационна 
осведоменост за 
квалификационни форми 
по E-mail и по Комисии и 
екипи 

Педагогичес 

ки персонал Председател на 
Комисията, 
гл.учители 
 

м.септември, 
октомври 

ОУ“Св.Климент Охридски“ 

 

Тема от 
Информационния 
регистър на 
одобрените програми 
за квалификация на 
МОН 

Педагогичес 

ки персонал 

Институция от 
Информационния 
регистър на 
одобрените 
програми за 
квалификация на 
МОН 

Учебна 2021/22г.  

2 

Участие в квалификационната 
програма на РУО Търговище 
Теми по Плана за 
квалификация на РУО - 

Педагогичес 
ки персонал 

По 
предложените 
 графици 

Учебна 2021/22 РУО - Търговище 

3 

Контакти с институции, 
които осъществяват 
квалификационни форми 
- ПКС 
- преквалификация 

Всички 
педагогически 
специалисти 

директор 

През 
учебната 
година 
2021/22година 

 

 
Квалификационен 
курс по БДП за 

Учители – 
кл. 

РУО - Търговище 
 РУО - Търговище  
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придобиване на 
правоспособност и 
повишаване на 
квалификацията. 

ръководител 
и от 
различни 
ПУО 

 
* Планът е отворена система, която подлежи на допълване и прецизиране. 
 
Контрол по изпълнение на плана 
 
Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва: 
В частта извънучилищна квалификация– Иван Иванов -заместник директор 
В частта вътрешноучилищна квалификация – Димитринка Топузова - главен учител, Снежана Иванова – главен учител, които представят 
отчет за изпълнението на плана пред ПС два пъти в годината – на срочното и на годишното заседание. 
Финансово обезпечаване – Стелияна Христова – счетоводител 
Председател КНСБ при ОУ“Св.Климент Охридски“- Д.Димов 
Цялостен контрол – Кармелина Колева - Директор 
 
Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа. 


