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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол №10/08.09.2021 год.

І. Стратегия на учебното заведение
Поддържане на високо качество и ефективност на образователно-възпитателния процес, в съответствие с изискванията на ДОС и стратегията на МОН за развитие на
образованието в Република България за отваряне на европейското образование към света;
 Развиване на компетенции, необходими в 21 век, учене за знание и разбиране, дейности за оцеляване и развитие, ефективни взаимоотношения с околния свят, формиране
на креативни, социално отговорни и пълноценно интегрирани в обществото личности;
 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, която ще осигури възможност за личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането на
интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на икономиката;
 Развиване и поддържане на физическа работоспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот;
 Модернизиране на материалната база;
 Естетическото възпитание - път към повишаване на духовната култура на подрастващите;
 Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС;
 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност;
 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения
за учене през целия живот;
 Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности;
 Използване на различни форми за мотивиране на персонала;
 Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.
Квалификационната дейност е включва :
 Вътрешноинституционална дейност, осигуряваща необходимата педагогическа и методическа култура и подготовка на педагогическите специалисти;
 Самоквалификация по приоритети от педагогическата колегия за повишаване на конкурентноспособността и професионалното самочувствие;
 Активно участие във формите на външноинституционална квалификация, включени в план за квалификационната дейност, както и включване на педагогическите
специалисти във форми на индивидуална квалификация, която към момента на приемането й не фигурира в плана за квалификационна дейност, но има пряко отношение към мисията
и визията за развитие на училището, а именно:
- професионална педагогическа специализация,
- конференции, симпозиуми, практически семинари и др.,
- комплексен, тематичен и интерактивен курс и др.
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ІІ. Цели на Плана за квалификационна дейност:
 Повишаване квалификацията на учителите, чрез участие във вътрешноинституционални и външноинституционални регионални, национални и международни
квалификационни дейности, съобразно спецификата и визията за развитие на училището.
 Усъвършенстване на научната, педагогическа и методическа подготовка на педагогическите специалисти и подпомагане на мотивацията за учене през целия живот.
 Издигане и утвърждаване престижа на училището, чрез осъществяване на обучение на учениците от педагогическите специалисти, които развиват компетенции, необходими
за 21 век.
 Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес, в съответствие с държавните образователни стандарти и стратегията на МОН за развитие
на образованието в Република България за отваряне на европейското образование към света.
 Осигуряване на по-добра материална база, която да обезпечава съвременен учебен процес с цел физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите,
адекватно на съвременните условия.
ІІІ. Задачи на Плана за квалификационна дейност:
 Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит както помежду си, така и
чрез участието си в регионални, национални и международни форуми;
 Да се създадат условия за делова, хуманна и позитивна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми, подобряване на
екипната работа.
 Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети.
 Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите, чрез въвеждане на интерактивни и иновационни
технологии и методи в часовете на всички учебни предмети.
 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.
 Да се актуализират знанията и уменията на учителите за водене на документите за системата на предучилищното и училищното образование.
IV. Очаквани резултати на Плана за квалификационна дейност::
 Усъвършенстване на педагогическата дейност на учителите;
 Повишаване на качеството на образованието – обучение, възпитание и социализация;
 Успешно представяне на учениците от СУ „Свети Патриарх Евтимий” на състезания, олимпиади, НВО и ДЗИ.
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1. Вътрешноинституционална квалификация (това са всички квалификационни форми в образователната институция, които обхващат педагогическия персонал и се
организират по методични обединения или са предназначени за всички педагогически специалисти, работещи в образователната институция).

№

Тема

Брой
Брой
Срок/период на
академични
участници
провеждане
часове

Форма на обучение

Целева група

1

Работа в платформата на
електронен дневник
Shkolo.bg

Обучителен
практикум

Новоназначени
учители

6

2

2

Работа в платформата Офис
365, Outlook, OneDrive

Обучителен
практикум

Новоназначени
учители

6

2

3

Пръски от извора

4

Алтернативни методи на
обучение в часовете по
самоподготовка

5

Безопасност в Интернет

6

Повишаване на физическата
активност на учениците
чрез използване на
подвижни игри.

7

Междупредметни връзки

Открит урок за
обобщение на
знанията по фолклор
в 5. клас, представен Всички учители
като фолклорна
седянка с участието
на всички ученици.
Семинар

Открит урок

Открит урок

Учители от
начален етап

Всички учители

80

30

80

2

2+2

2

Всички учители

80

2

Бинарен открит урок Всички учители

80

2

Място на
провеждане

СУ „Св.
Патриарх
Септември, 2021
Евтимий“,
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Септември, 2021
Евтимий“,
централна сграда

Септември –
Октомври, 2021

СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда

Вътрешноучилищен
обучител

Отговорник за
провеждане на
обучението

Теодора Шиндова

Теодора Шиндова

Петя Делчева

Мая Пелтекова

СУ „Св.
Патриарх
Октомври, 2021
Мариана Даскалова
Евтимий“, сграда
на начален етап
СУ „Св.
Патриарх
Октомври, 2021
Евтимий“,
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Ноември, 2021
Евтимий“,
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Ноември, 2021
Евтимий“,
централна сграда

Теодора Шиндова

Любомира Панковска
Теодора Шиндова

Соня Пенчева
Теодора Шиндова
Любка Йоновска
Радост Пачева

Петя Делчева

Любомира Панковска
Теодора Шиндова

Катя Кръстева

Теодора Шиндова,
Милена Цветанова

Дамян Митърчев,
Юлиана Белчева

Милена Цветанова
Теодора Шиндова
Юлиана Белчева

4

8

Алгоритми за прилагане на
Механизма за
противодействие на тормоза
в училище и Наредба за
приобщаващо образование.
Проиграване на казуси.

9

Историята и химията в
изкуството

Интердисциплинарен
Всички учители
открит урок

80

2

Ноември, 2021

10

Бит и традиции на
българите

Интердисциплинарен
Всички учители
открит урок

80

2

Февруари, 2022

Интердисциплинарен
Всички учители
открит урок

80

2

Февруари, 2022

11 Звук и слух

Тренинг семинар

Новоназначени
учители, класни
ръководители,
всички учители

80

2+2

Ноември, 2021

12

Бит и традиции на
българите

Интердисциплинарен
Всички учители
открит урок

80

2

Февруари, 2022

13

Двигатели с вътрешно
горене

Бинарен открит урок Всички учители

80

2

Февруари, 2022

Урокът по литература за
формиране на литературни
14 и читателски
компетентности в начален
етап

Семинар

Чертаене на точки и прави с
15
“GeoNext“ – част I

Обучителен
практикум

Чертаене на точки и прави с
16
“GeoNext“ – част II

Обучителен
практикум

Учители от
начален етап
Учители по
математика,
информатика и
информационни
технологии
Учители по
математика,
информатика и
информационни
технологии

30

15

15

СУ „Св.
Патриарх
Евтимий
СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда

Елка Епитропова
Пенка Гогова

Теодора Шиндова

Антоанета
Стамболджиева
Елица Михайлова
Дамян Митърчев

Милена Цветанова
Теодора Шиндова
Антоанета
Стамболджиева

ПУО на иновативна Любомира Панковска
паралелка в VIж клас Теодора Шиндова

ПУО на иновативна
паралелка в IХв клас

Милена Цветанова
Теодора Шиндова

ПУО на иновативна Любомира Панковска
паралелка в VIз клас Теодора Шиндова

Дамян Митърчев,
Юлиана Белчева

Милена Цветанова
Теодора Шиндова
Юлиана Белчева

Март, 2022

СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“, сграда
начален етап

Велка Славова

Соня Пенчева
Теодора Шиндова
Любка Йоновска
Радост Пачева

2

Март, 2022

СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда

Петър Иванов

Теодора Шиндова

2

Март
Април, 2022

СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда

Петър Иванов

Теодора Шиндова

2+2

5

17 Земята има нужда от нас

Витражите в
18
средновековието

Интердисциплинарен
Всички учители
открит урок

80

2

Април, 2022

Бинарен открит урок Всички учители

80

2

Април, 2022

Традициите в родния език и
Интердисциплинарен
Всички учители
19 изкуството
открит урок

80

2

Април, 2022

20 Музиката и здравето

80

2

Април,
Май, 2022

Спаси Земята от
замърсяване! Най-добрият
21 начин е залесяване! (Save
Earth from Pollution, Planting
Trees is Best Solution)

Бинарен открит урок Всички учители

Открит урок

Учители гимназия
и прогимназия

60

2

Май, 2022

Довиждане училище 22
ваканция здравей!

Интердисциплинарен
Всички учители
открит урок

Природата – огледало на
23
човешкото сърце

Интердисциплинарен
Всички учители
открит урок

24 Тайните кодове на живота

Интердисциплинарен
Всички учители
открит урок

80

2

Юни, 2022

Нашето природно
25 наследство, традиции и
здравословни навици - II

Интердисциплинарен
Всички учители
открит урок

80

2

Юни, 2022

Нашето природно
26 наследство, традиции и
здравословни навици - II

Интердисциплинарен
Всички учители
открит урок

80

2

Юни, 2022

80

80

2

2

Юни, 2022

Юни, 2022

СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“, сграда
начален етап
СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда

ПУО на иновативна Любомира Панковска
паралелка в Vд клас
Теодора Шиндова
Антоанета
Стамболджиева
Елица Михайлова

Любомира Панковска
Теодора Шиндова
Антоанета
Стамболджиева
Соня Пенчева
ПУО на иновативна
Теодора Шиндова
паралелка в IIа клас
Любка Йоновска
Радост Пачева
Диана Кацарова,
Румяна Търпова

Любомира Панковска
Теодора Шиндова
Диана Кацарова

СУ „Св.
Теодора Шиндова
Валентина Минчева
Патриарх
Любомира Панковска
Стефка ДобреваЕвтимий“,
Милена Цветанова
Кръстева
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
ПУО на иновативна
Евтимий“, сграда паралелка в IIа клас
начален етап

Соня Пенчева
Теодора Шиндова
Любка Йоновска
Радост Пачева

СУ „Св.
Патриарх
ПУО на иновативна Любомира Панковска
Евтимий“,
паралелка в Vд клас
Теодора Шиндова
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда
СУ „Св.
Патриарх
Евтимий“,
централна сграда

ПУО на иновативна
паралелка в IХв клас

Милена Цветанова
Теодора Шиндова

ПУО на иновативна Любомира Панковска
паралелка в VIж клас Теодора Шиндова

ПУО на иновативна Любомира Панковска
паралелка в VIз клас Теодора Шиндова
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27 Вихърът на фигурите

Интердисциплинарен
Всички учители
открит урок

80

2

Юни, 2022

СУ „Св.
Валя Георгиева, Таня
Любомира Панковска
Патриарх
Мандраджиева,
Теодора Шиндова
Евтимий“,
Елица Гигова, Георги
Валя Георгиева
централна сграда
Кондев

2. Извънучилищна квалификация (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от образователната институция са включени в
зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на делегирания бюджет на учебната институция).

№
Тема

1

БДП

Форма на
обучение

Целева група

Учители с изтекъл
срок на
Комбинирана
квалификация

2

Материали за дистанционно
обучение
Комбинирана

3

Как да преподаваме
едновременно в електронна и Комбинирана
реална среда

4

Работа за превенция на
употребата на наркотици и
психоактивни вещества сред
учениците

5

Дебатът – интерактивен
метод за активизиране на
Комбинирана
учениците в образователния
процес.

Семинар +
тренинг

Всички учители

Всички учители

Класни
ръководители,
пед. съветници

Всички учители

Обучител /
Брой
Обучителна
Брой участ академични
институция/ако е
ници
часове
ясна/

Обща цена на
обучението прогнозна

Срок /
период на
провеждане

Място на
провеж
дане

Отговорник за
провеждане на
обучението

Септември Октомври,
2021г.

Централна
сграда СУ

Директор и
главен
счетоводител

40

16+16 (2KK)

Русенски
университет
”Ангел Кънчев”

1 600 лв

50

32 (2KK)

Креативност
ЕООД

2000 лв.

Централна
До септември
сграда СУ
2022 г.

Директор и
главен
счетоводител

32 (2KK)

Креативност
ЕООД

2000 лв.

Централна
До септември
сграда СУ
2022 г.

Директор и
главен
счетоводител

2000 лв

Определя се
съгласно
До септември договора с
2022 г.
обучава
щата органи
зация

Директор и
главен
счетоводител

2000 лв

До септември Централна
2022 г.
сграда СУ

Директор и
главен
счетоводител

50

70

70

8+8 (1KK)

А.Ганев
МКБППМН
гр. Пловдив

8+8 (1KK)
Salve

7
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Как да прилагам проектнобазиран подход в своята Комбинирана
работа?

Всички учители

70

8+8 (1KK)

Уча. се

3360 лв.

До септември Централна
2022 г.
сграда СУ

Директор и
главен
счетоводител

7

Как да се справя със стреса в
Комбинирана
училище?

Всички учители

100

8+8(1KK)

Уча. се

3867,50лв.

До септември Централна
2022 г.
сграда СУ

Директор и
главен
счетоводител

*ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и национални програми, от МОН, РУО и общината, не следва да се вписват в Плана за
квалификационна дейност на образователната институция
2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от заинтересованото лице и не би следвало да се планира институционално.
3. Комбинираната форма на обучение включва лекция и практикум, както и домашна работа.
4. Посочените теми и обучителни организации са примерни и ще бъдат реализирани след като имаме информация за организациите, включени в одобрения от Министъра
на образованието информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. При необходимост планът за
квалификационната дейност ще претърпи промяна.
5. При обявяване на извънредно положение в страната, свързано с епидемична обстановка, квалификационните форми, за които е възможно, се провеждат дистанционно в
платформата на Microsoft Office 365, приложение Teams.
V. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – 33 655 лева. Сумата е определена на основание чл.18, ал.4 от КТД от 07.07.2021г., и е в размер на 1,2%
от средствата за работни заплати на педагогическият персонал в училището за календарната година. Съгласно чл.18, ал.5 минимум 50% от средствата по ал.4 се планират за
вътрешноинституционални и междуинституционални квалификации, провеждани под формата на методически семинари, лектории, дискусионни форуми, открити практики,
презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и други с цел обмяна на добри практики, взаимно учене, споделяне и насърчаване
на иновации и повишаване на общото ниво на квалификация на педагогическите специалисти.
VI. Контрол по изпълнение на плана - Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:
• В частта извънучилищна квалификация – директор и главен счетоводител;
• В частта вътрешноучилищна квалификация – главни учители и заместник-директори по учебната дейност;
• В частта финансиране на квалификацията – главни учители и заместник-директори по учебната дейност.
Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа 2021/2022 учебна година.
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