
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” 

гр. Мадан, кв. Шаренка 
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                                                                                                                  ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

през учебната 2021/ 2022   година 

 

Настоящият план е приет с решение на ПС/ Протокол №9/ 8.09.2021 г. 

 

 

 



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ОУ “Никола Й. Вапцаров” -  гр. Мадан се осъществява както извънучилищна, така и вътрешноучилищна квалификационна дейност. 

1. Методическите обединения  в ОУ “Никола Й. Вапцаров” -  гр. Мадан в през учебната 2021/ 2022  година са, както следва: 

- МО – учители от начален етап; 

- МО – учители от прогимназиален етап; 

ІІ. ЦЕЛИ 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети като част 

от общото модернизиране на образователния процес в училище. 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване 

на учителите. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището /към него 

се добавят и плановете на методичните обединения/. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически 

опит. 

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети. 

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с 



новите образователни изисквания. 

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване  и стимулиране на професионалните изяви на учителите. 

IV. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

КОЛЕКТИВ. ДЕФИЦИТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ НА БАЗА: анализ на резултатите от НВО- IV и VII клас; училищни анализи на входно и 

изходно ниво;  резултати на учениците от участие в олимпиади и състезания; контролна дейност на директора. 

1. Анализът на резултатите от входно и изходно  равнище – инструмент за повишаване на резултатите от обучението по съответния учебен 

предмет. 

2. Трайност на знанията и уменията при прехода от начален в прогимназиален етап. 

3. Прилагане на иновативни и интерактивни методи на обучение от всички учители/ учители в ЦДО по всички учебни предмети. 

4. Подготовка на учениците от VII клас за НВО. 

5. Формиране на знания и умения у учениците за извличане на информация от текст. 

6. Повишаване на мотивация на учениците за учене. 

7. Създаване на позитивна подкрепяща среда за ученици със СОП 

8. Професионалното портфолио-инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителя. 

 V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Самоусъвършенстване чрез  вътрешноучилищна система за квалификация. 

2. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и 

създаване на система за съхраняване на документацията на методическите обединения. 

3. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците. 



4. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания чрез. 

5. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:  

- квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; 

- педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО – Смолян; 

-модернизация на учебния процес; 

-обмяна на добри практики в МО. 

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

- текуща поддръжка на МТБ и хигиената; 

- оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация, функционалност и познавателно – възпитателно въздействие. 

VI. ФОРМИ – самообразование, самоусъвършенстване, семинари, сбирки, практикуми /открити уроци, работа с проблемни групи, делови 

игри и решаване на казуси /, работни срещи 

VІI. ОРГАНИЗИРАНЕ 

1. На училищно ниво – вътрешноучилищна квалификационна дейност 

2. Извънучилищна квалификационна дейност в съответствие с Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти – Осъществява се от  обучителни организации / специализирани обслужващи звена, висши училища и 

научни организации/,  чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и вписани в информационен 

регистър . 

 VІІI. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ: 



№ Вътрешноучилищна  квалификация 

                ТЕМА 

Форма          Срок 

 

Отговорник Участници Карта/ Дата Брой 

часове 

1. Обучение за работа в платформата Teams Работна 

среща 

 

м. септември А.Веизова Членове на МО-

начален и 

прогимназиален 

етап 

 

 6 

2. Професионално портфолио Семинар 

 

 

м.ноември Т. Илиева  

З. Хайтова 

 

 

Членове на МО -

начален етап и 

прогимназиален 

етап 

 2 

3. Интерактивни техники за групова  работа Дискусия 

 

м.януари Е. Карасулиева 

 

С. Сустова 

Членове на МО -

начален етап и 

прогимназиален 

етап 

 2 

4. Създаване на позитивна подкрепяща среда за 

ученици със СОП 

Дискусия 

 

м.март 

 

Р. Георгиева 

Д.Делчева 

 

 

Членове на МО -

начален етап и 

прогимназиален 

етап 

 2 



 

1.Участие на членовете на МО– начален и прогимназиален етап в извънучилищната квалификационна дейност : 

2.Обмяна на опит с учители от други  училища. 

3. Подготовка на ученици за участие в общински, регионални и национални състезания. 

4. Посещение на учителски форуми.  

5. Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по Европейските структурни фондове, Европейските образователни 

програми и др. и реализирането им.  

6. Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС. 

7. Консултиране и подпомагане на училищни екипи при кандидатстване с проекти и тяхното осъществяване. 

8. Информиране на заинтересованите страни за възможности за безвъзмездно получаване на литература според информацията постъпваща от 

МОН и други източници (фондации, НПО, издателства); информиране и консултиране на училищните общности по дейности свързани с 

гражданското образование.  

9. Методическо консултиране на учителите:  

- по индивидуални потребности (във връзка с урочната и извънурочна дейност, подготовка за изпити за ПКС, участия в конференции, 

подготовка на публикации, търсене на източници за самоподготовка); 

- в рамките на тематични работни срещи;  

5. Повишаване на мотивацията за учене Семинар 

 

м.април С.Стоянова 

Е.Пенева 

Членове на МО -

начален етап и 

прогимназиален 

етап 

 2 

6. Мениджмънт на класа 
 

Работна 

среща 

м. май С. Юсеин 

Е. Чолакова 

Членове на МО -

начален етап и 

прогимназиален 

етап 

 2 



- в рамките на цялостни и тематични проверки;  

- във връзка с извънучилищни и вътрешно училищни квалификационни форми 

 

Планирани средства за квалификация:  .................... лева 

                                                   Изготвили: …………,  …………… 

                                                                                                                                                                                              / Р. Георгиева/,        /З. Хайтова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


