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I. Стратегия на ОУ „Алеко Константинов“, гр. Червен бряг: 

 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Наредба № 15 от № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, които успешно да прилагат стандартите на новия закон за предучилищното и училищното 

образование. 

II. Цели: 

Основна цел на плана за квалификационната дейност е осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети 

като част от общото модернизиране на образователния процес в училище. 

 Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка, създаване на мотивационна среда за саморазвитие и самоусъвършенстване на 

педагогическите специалисти; 

 Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация, с цел качествено обучение и успешна реализация на 

учениците; 

 Обучение на учителите за въвеждане на иновации и развиване на ключовите компетентности на учениците; 

 Осигуряване на качествено образование, което съчетава училищните и националните традиции със съвременните образователни тенденции. 

III. Основни задачи: 

 Самоусъвършенстване на педагогическите специалисти чрез вътрешноучилищната система за квалификация; 

 Стимулиране на педагогическите специалисти за ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на 

учебно-възпитателната работа и въвеждане на иновации в образователния процес; 

 Създаване на условия за конструктивна и ефективна работна среда, развиване на уменията за екипна работа, с цел постигане на напредък в резултатите от 

обучението; 

 Утвърждаване на методическите обединения като работеща форма за професионално самоусъвършенстване; 

 Използване на механизмите на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ за кариерно развитие на учителите; 

 Развиване на умения за използване на нови и разнообразни форми за проверка и оценка на знанията, в съответствие с новите образователни изисквания; 

 Усъвършенстване на методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите; 

 Развиване на уменията за екипна работа, анализ и оценка на резултатите. 

 

IV. Приоритетни теми за учебната 2021 / 2022 година: 

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност. 



 „Водене и съхранение на задължителна документация- изисквания на ЗПУО и ДОС за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование“.                                                                                                 

 Целева група: всички педагогически специалисти 

 „Работа с родители: Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство- образователна институция“. 

  Целева група: всички педагогически специалисти 

 „Утвърждаване на методическите обединения като работеща форма за усъвършенстване на професионалните умения“ 

                                                                                                    Целева група: всички педагогически специалисти 

1. Извънучилищна квалификационна дейност 

1.1 Създаване на условия за включване в продължаваща квалификация съобразно желанията за личностно кариерно развитие  

                                                                                                      Целева група: всички педагогически специалисти 

1.2 Създаване на информационна банка за предложени квалификационни форми 

                                                                                                      Целева група: всички педагогически специалисти 

 

V. План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти 

№ Тема  Вид на 

квалификац

ията 

(на 

училищно/ 

регионално/ 

национално 

ниво) 

Форма на 

квалификацията 

(лектории, 

методическо 

подпомагате, 

открити практики, 

споделяне на 

иновативни 

практики и т. н.) 

Целева 

група 

Брой 

участни

ци 

Период на 

провеждане 

Брой 

академ

ични 

часове 

Обучаваща 

организация 

Финансиране Отчитане 

1 Инспектиране на 

образователните 

институции 

На 

училищно 

ниво 

лектория Педагог

ически 

специал

исти 

13 м.10.2021 г. 8 Вътрешно-

институ-

ционално 

обучение 

не е необходимо По правилата 

2 Въвеждаща 

квалификация 

(новоназначени 

ПС) 

На 

училищно 

ниво 

за адаптиране в 

образователната 

среда и за 

методическо и 

организационно 

подпомагане 

(наставничество) 

Педагог

ически 

специал

исти, 

назначен

и на 

нова 

длъжнос

1 01.10.2021 г. 

– 31.01.2022 

г. 

32 Вътрешно-

институ-

ционално 

обучение 

От средствата за 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти, 

определени в 

училищния 

бюджет 

По правилата 



т  

3 Практически 

примери за 

успешно ползване 

на интернет 

ресурси в 

обучението  

На 

училищно 

ниво 

Вътрешноинституц

ионална 

дискусионна форма 

Педагог

ически 

специал

исти 

13 м. 03.2022 8 Вътрешно-

институ-

ционално 

обучение 

не е необходимо По правилата 

4 Използването на 

интерактивната 

бяла дъска в 

обучението  

На 

училищно 

ниво 

Споделяне на 

иновативни 

практики 

Педагог

ически 

специал

исти 

13 м. 03.2022 8 Вътрешно-

институ-

ционално 

обучение 

не е необходимо По правилата 

5 Добри практики 

при използването 

на ИКТ в 

обучението  

 

На 

училищно 

ниво 

Открита практика Педагог

ически 

специал

исти 

13 м. 03.2022 8 Вътрешно-

институ-

ционално 

обучение 

не е необходимо По правилата 

6 Обща подкрепа за 

личностно 

развитие за 

целите на 

превенция на 

насилието и 

преодоляването 

на проблемното 

поведение 

 

На 

училищно 

ниво 

Вътрешноинституц

ионална 

дискусионна форма 

Педагог

ически 

специал

исти 

13 м. 10.2022 8 Вътрешно-

институ-

ционално 

обучение 

не е необходимо По правилата 

7 Проблеми на 

взаимоотношения

та учител – 

ученик - родител 

 

На 

училищно 

ниво 

Вътрешноинституц

ионална 

дискусионна форма 

Педагог

ически 

специал

исти 

13 м. 11.2021 8 Вътрешно-

институ-

ционално 

обучение 

не е необходимо По правилата 

8 Осъществяване на 

взаимодействие 

между семейство 

– училище – 

социална среда, 

преодоляване на 

негативните 

тенденции 

На 

училищно 

ниво 

Вътрешноинституц

ионална 

дискусионна форма 

Педагог

ически 

специал

исти 

13 м. 02.2022 8 Вътрешно-

институ-

ционално 

обучение 

не е необходимо По правилата 



9 Участие на 

педагогически 

специалисти в 

обучения 

съгласно плана за 

квалификация на 

РУО 

На 

регионално 

ниво 

Тематичен курс по 

преподавания 

предмет 

Педагог

ически 

специал

исти 

13 По план на 

РУО 

8/8  

1 

кредит 

Обучаващи 

организа-

ции 

От средствата за 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти, 

определени в 

училищния 

бюджет 

 

-фактура 

-платежно 

нареждане 

- банково 

извлечение 

-документ за 

проведено 

обучение 

10 Обучение за 

придобиване на 

по-висока 

професионално-

квалификационна 

степен 

На 

национално 

ниво 

Курс за участие в 

обучение за 

повишаване на 

квалификация –  

ПКС 

Педагог

ически 

специал

исти 

5 м. 10.2021г. По 

програ

ма на 

ДИПК

У 

ДИПКУ Собствено 

финансиране 

Свидетелство за 

ПКС 

11 Атестиране на 

педагогическите 

специалисти 

На 

национално 

ниво 

Курс за повишаване 

на квалификацията 

Педагог

ически 

специал

исти 

3 12.06-

14.06.2022г. 

16 

1 

кредит 

Център за 

съвременно 

образование 

От средствата за 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти, 

определени в 

училищния 

бюджет 

 

-фактура 

-платежно 

нареждане 

- банково 

извлечение 

-документ за 

проведено 

обучение 

 

 


