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ПЛАН
за квалификационна дейност
(2022 – 2023 г.)

І. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
Основен инструмент за мобилност и конкурентноспособност на пазара на труда е качеството на
образованието в контекста на промените в геополитически, икономически и технологичен план.
Членството на България в Европейския съюз изисква модернизиране на образованието в
перспективата на учене през целия живот.
Проектирането и реализирането на адекватни модели за квалификация на педагогическите кадри
ще допринесе за по-голяма гъвкавост на системата и ще повиши качеството на средното
образование.
Планът за квалификация на педагогическите кадри в СУ „Христо Ботев“ през учебната
2022/2023година е разработен във връзка с потребностите от квалификация на педагогическите
кадри и осъществени квалификации през миналата учебна година.
Организацията и координацията за реализиране на дейностите по плана ще се осъществяват от
директора и заместник-директора по УД и в тясно сътрудничество с РУО. Задължително условие
е и партньорството със синдикални организации, съюзи на работодатели, областни и общински
администрации, висши училища, департаменти по квалификации, неправителствени организации,
лицензирани центрове за професионално обучение и др.

II.ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ОБХВАТ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:
Дейностите, заложени в плана за квалификация на СУ „Христо Ботев“ през учебната 2022/2023
година са предназначени за:
1. Директора и заместник – директора по УД;
2. Главния учител;
3. Учители.
III.
ОСНОВНА ЦЕЛ:
ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНАТА РАБОТА ЧРЕЗ НЕПРЕКЪСНАТО
НАДГРАЖДАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА, С ОГЛЕД МАКСИМАЛНО РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЯКО ДЕТЕ.
1.2. Основни цели:
1.2.1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка, създаване на
мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите.
1.2.2. Усъвършенстване на професионалните умения и на професионалните нагласи и ценности.
1.2.3. Постигане на положителни промени в личността на учениците за овладяване на трайни
знания, умения и навици.
1.2.4. Кариерно развитие на учителите.
1.2.5. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на
учениците и разчупване на стереотипните форми на преподаване.

ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1.
Да се стимулират учителите към самоподготовка, усъвършенстване и обмяна на
педагогически опит.
2.
Да се създадат предпоставки за творческо приложение на различни методи в
преподаването и обучението.
3.
Квалификационната дейност да съчетава специализирана професионална и методическа
компетентност, за успешното усвояване на учебното съдържание по преподаваните предмети.
4.
Да се създадат предпоставки за трайна мотивация за учебна дейност у учениците чрез
използване на разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съотвествие с новите
образователни изисквания.
5.
Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на
професионалналните изяви на учителите.
6.
Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при
постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми

Форми за провеждане на квалификационно обучение на педагогическите кадри в СУ
„Христо Ботев“ през учебната 2022/2023 година: курсове, семинари, самообразование,
самоусъвършенстване, сбирки, работни срещи, практикуми /открити уроци, работа с проблемни
групи, делови игри и решаване на казуси/, беседа, дискусии по следните основни тематични
направления:
-

интерактивни методи на обучение;
гражданско образование в училищата;
формиране на мотивация за учене през целия живот;
превенция на отпадащи ученици от училище;
работа в мултиетническа среда;
работа с ученици със специални образователни потребности;
здравно и екологично възпитание; поведение при агресия, бедствия и аварии;
превенция на деца и ученици в риск.

ОРГАНИЗИРАНЕ
1.
На училищно ниво – вътрешноинституционална квалификационна дейност.
2.
Извънинституционална квалификационна дейност – ниво ВУЗ, неправителствени
организации, културни институти и частни образователни фирми.

V. ФИНАНСИРАНЕ
Дейностите по реализиране на плана за квалификация на СУ „Христо Ботев“ през учебната
2022/2023година се осигуряват в рамките на одобрените с бюджета за 2022 г. средства за
квалификация чрез бюджетите на Министерство на образованието, и науката и други
министерства и ведомства, чрез бюджета на общината и на гимназията- 1,2 % от ФРЗ за 2022г. и
2023 г.
VI. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА
1. Своевременно осигуряване на необходимите финансови средства.

2. Активно партниране със синдикалните организации за осъществяване на контрола по
финансирането, реализирането и осигуряване на качеството при изпълнението на плана.
5. Активно съдействие от страна на ръководствата на РУО, единодействие и със звената в
системата на народната просвета.
6. Нормативно осигуряване и сертифициране на вътрешно училищното обучение.
VII. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА
Цялостният процес, свързан с квалификацията на педагогическите кадри, ще се реализира с
участието на следните институции:
СУ „Христо Ботев“- директорът утвърждава плана за квалификация на педагогическите
кадри и при необходимост прави промени в него;осъществява цялостния контрол по
изпълнението на плана;осигурява необходимите средства за финансиране на плана;
РИО - съгласува потребности от квалификация на педагогическите кадри на регионално ниво;
съгласувано с нуждите от обучение предлага и провежда
външно училищни/ извън
институционални квалификационни форми;
-

-

-

главният учител изготвя годишен отчет – анализ и периодични оценки за изпълнението на
плана; популяризира плана; участва в организацията, реализацията и координацията на
дейностите по плана на местно ниво;
учителите- участват в проектирането, организацията и реализацията на дейностите по
квалификация на педагогическите кадри на регионално и местно ниво;

VIII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Повишаване качеството на чуждоезиковото обучение и обучението по всички изучавани
предмети в СУ „Христо Ботев“.
4. Мотивиране на педагогическите кадри в контекста на учене през целия живот.
5. Създаване на база за придобитите/необходими квалификации и компетенции.
І. Основен приоритет и цели на квалификационната програма .
1.1. Приоритети:
1. Създаване на условия за формиране и споделяне на добри педагогически практики в
рамките на институцията и извън нея.
2. Подобряване на личната компетентност на учителите чрез институционалната система за
квалификация.
3. Засилване работата по утвърждаване на методическите обединения като действена форма
за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхранение на добрите
методически разработки за ползване и прилагане в преподавателската работа .
4. Стимулиране на учителите за ефективно използване на съвременни информационни
технологии, на иновативни методи в образователния процес / иновации за интерактивно
обучение, иновации за оценяване на знанията на учениците, иновации за ефективно
взаимодействие при работата с родителите и другите социални партньори /.
5. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност сред
колектива.

IX. Институционална квалификация
9.1. Вътрешноучилищна квалификационна дейност
Методически обединения в СУ „Христо Ботев”, с. Паисиево:
- по БЕЛ и чужди езици
- Мергюл Кямил
- природоматематическо направление
- Неджля Садедин
- обществени науки и естетическо направление - Нехире Даил
- на класните ръководители
- Шенгюл Билял
- на началните учители
- Невбер Незир
- на възпиталите
- Айтен Кадир

тема

вид
дейност

Планиране на урочното съдържание,
съгласно ДОИ

работна
среща

Запознаване на учителите с
Националната стратегия за ефективно
прилагане на информационни и
комуникационни технологии в
образованието, със Стратегията за
насърчаване и повишаване на
грамотността, със Стратегията за
намаляване дела на преждевременно
напусналите образователната с-ма,
със Стратегията за образователна
интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства и с Нац.
стратегия за развитие на
педагогическите кадри / по МО /
Изработване на планове за
дейността на МО

работна
среща

Актуализиране и

прог
нозе
н бр.
учас
тниц
и
29

време на
провеждане

очаквани
резултати

приложимост на наученото

м. септември

систематизиране
на работата

29

м.септември

систематизиране
на работата

Квалификационната дейност да съдейства
за успешното усвояване на учебното
съдържание по предмети
Квалификационната дейност да съдейства
за прилагането на стратегиите в
отношенията с учениците и родителите.
Да съдейства за подобряване на личната
компетентност
на
учителите
чрез
институционалната
система
за
квалификация.

практику 6
мпроучване
и
изработва
не на
планове
самоусъвъ 29

м. септември

систематизиране
на работата

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

М. ІХ-

подобряване

Квалификационната дейност да съдейства

усъвършенстване
на методиката на
преподаване
чрез въвеждане на
новите техники и методи
с цел отговаряне на
образователните изисквания

ршенства
не и
дискусии

Мотивация за ученето на
учениците-същност и
подходи за развитие
Анализ на добри практики,
интерактивни методи на
обучението / по МО /

дискусия
дискусии

29

Прилагане на четенето с
разбиране в часовете / по МО /

практику
ми
самоусъвъ
ршенства
не
самоусъвъ
ршенства
не и
дискусии

Индивидуализация и диференциация
на УВП чрез работа с изоставащи
ученици
Подобряване
на
работата
ученическите колективи /МО
класните ръководители/

с
на

сбирки;
практику
ми

VІ.20222023г

качеството на
работа

за успешното усвояване на учебното
съдържание по предмети

м.ІІІ,
ІV.2023г

2 часа

Квалификационната дейност да съдейства учителите
за
създаване на условия за формиране и
споделяне на добри педагогически
практики в рамките на институцията и
извън нея.

29

ІХ-VІ

ІХ-VІ

Квалификационната дейност да съдейства учителите
за подобряване на личната компетентност
на учителите чрез институционалната
система за квалификация.

29

ІХ-VІ

ІХ-VІ

Квалификационната дейност да съдейства
за подобряване на личната компетентност
на учителите чрез институционалната
система за квалификация.

ІХ-VІ. 20222023г

създаване на
условия за
стриктно
спазване на

Квалификационната дейност да съдейства
за стриктното спазване на
правилника за вътрешния ред

29

12

05.2023

правилника за
вътрешния ред
Провеждане на открити уроци и
актуализиране на банката с
презентации по учебни предмети

практику
м-открити
уроци

Изготвяне на анализи на резултатите практику
през първия и втория учебен срок.
м;
Определяне
дискусии
на основните проблеми и представяне
на предложения за решаването им.

Консултиране и подпомагане на
училищни екипи при разработване,
кандидатстване и управление на
проекти
Провеждане на изнесен
вътрешно
квалификационен практикум
на тема: „
”
Обмяна на опит с учители от МО и
от други МО. Организиране на “Дни
на отворени врати” за наблюдение на
уроци

По
един
на
кате
дра

м. декемвримарт

29

м. 02; м.0506.

Квалификационната дейност да съдейства
за
създаване на условия за създаване и
споделяне на добри педагогически
практики и проблеми
в рамките на
институцията и извън нея.
Квалификационната дейност да съдейства
за подобряване на личната компетентност
на учителите чрез институционалната
система за квалификация.

работни
срещи

29

ІХ-VІ.20222023г.

курс

29

ХІ -V .
2022/23г

Дискусии
и
практику
ми

29

ІХ-VІ.20222023г

подобряване
качеството на
работа

Два дни

Квалификационната дейност да съдейства
за успешното усвояване на учебното
съдържание по предмети; за създаване на
условия за формиране и споделяне на
добри педагогически практики в рамките
на институцията и извън нея.

Квалификационната дейност да съдейства Външен
за създаване
лектор
на условия за формиране и споделяне на
добри педагогически практики в рамките
на институцията и извън нея.
Квалификационната дейност да съдейства
за подобряване на личната компетентност
на учителите чрез институционалната
система за квалификация.

Подготовка на ученици
за участие в общински,
регионални и национални
състезания. Изработване на план за
работа за по-добро представяне
на олимпиади и състезания
Методическо консултиране на
учителите:
по индивидуални потребности (във
връзка с урочната дейност,
подготовка за изпити за ПКС, участия
в конференции, подготовка на
публикации,
търсене на източници за
самоподготовка);
в рамките на тематични работни
срещи;
в рамките на цялостни и тематични
проверки;
във връзка с извън
институционални и вътрешно
институционални
квалификационни форми
Обучение на учениците за действия
при бедствия и аварии и безопасност
на движението по пътищата
Формиране на екологична култура у
учениците
Обща подкрепа, за целите на
превенцията на обучителни
затруднения и за превенция на

консултац
ии

29

ІХ-VІ.20222023г

Квалификационната дейност да съдейства
за планирането на дейности с учениците,
на консултации за издигане на авторитета
на ученика, учителя и институцията

Дискусии
и
практику
ми

29

ІХ-VІ. 20222023г

Квалификационната дейност да съдейства
за подобряване на личната компетентност
на учителите чрез институционалната
система за квалификация.

беседа

Кл.
Р-ли

09.- 06.2022

беседа

Кл.р- 04.2023
ли

1ч
1ч

Главни
учители,
председате
ли на МО

насилието и преодоляване на
проблемното поведение.
Отчет на работата на МО през
първия и втория учебен срок

Съвет-2

29

ІІ; VІ.2023г

2 часа

Квалификационната дейност да съдейства Председате
за
лите на МО
създаване на условия за създаване и
споделяне на добри педагогически
практики и проблеми
в рамките на
институцията и извън нея.

Темите са изведени по предложение на педагогическия персонал от плановете на отделните МО.
9.2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1.Посещение на учителски форуми.
2. Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по европейските
структурни фондове, европейските образователни програми и др. и реализирането им.
3.Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС.
4. Осъществяване на контакти със звена за следдипломна квалификация на педагогическите
кадри към ВУЗ и с Департаменти за усъвършенстване на учители – гр. София, гр. Варна и
гр. Стара Загора.

9.3. Участие в квалификационната програма на РИО – Силистра на областно равнище
3.1. Участия в методически дейности, организирани от експертите (работни групи,
открити уроци, работни срещи, тренинги)
Тема на квалификацията

Форма

Методика на обучението по
курс
компютърно моделиране и
информационни технологии за
прогимназиален етап на основната
образователна степен
Основи на ефективното преподаване

«Институт за
човешки
ресурси» ООД
курс

Приложение на компетентностния
подход в образованието

курс

Проектно-базирано обучение при
интегриране на технологии- 5. –
12.клас
Ролята на учителя като дизайнер и
фасилитатор на учебния процес за
изграждане на по-независими
обучаеми
Стратегии за развитие на
критическото мислене чрез четене и
писане
Управление и организация в
образователната институция. Трудовоправни отношения
Формиране на ключови
компетентности чрез обучението по
БЕЛ
Формиращо оценяване в процеса на
училищното обучение по природни
науки
Компетентностен подход спрямо
географското обучение
Методическа среща «ДЗИ по БЕЛ»

курс

Методическа среща «НВО по БЕЛ7.клас»
Методическа среща «ДЗИ по БЕЛ10.клас»
Методическа среща «НВО по
математика в Х клас»

Обучителна
организация

Семинар с
уъркшоп

Фондация
«Заедно в час»
СНЦ
«Образование и
технологии»
СНЦ
«Образование и
технологии»
ВТУ «Св. св.
Кирил и
Методий»

Дж. Салиев

Сениха, Айтен,
Зинеп
Ерджан
Шенгюл
Севинч, Сафие,

тренинг

РУО

Тезджан,

курс

Институт за
човешки ресурси

директор

тренинг

РУО

Нежди, Ерджан,
Мергюл

курс

ДЕПОКПСТърново

Йозджан

курс

ДЕПОКПСТърново
РУО

Кемал
Ерджан

РУО

Мергюл

МП по чл.20,
т.4 на
ПУФРУО
МП по чл.20,
т.4 на
ПУФРУО
МП по чл.20,
т.4 на
ПУФРУО
МП по чл.20,
т.4 на

РУО
РУО

Ергюн

Методическа среща «НВО по
математика- 7.клас»

ПУФРУО
МП по чл.20,
т.4 на
ПУФРУО
МП по чл.20,
т.4 на
ПУФРУО

РУО

Шенгюл

РУО

Ерджан и Шенгюл

МП по чл.20,
т.1 на
ПУФРУО
МП по чл.20,
т.3 на
ПУФРУО

РУО

Ергюн

РУО

Неджля, Севинч

Създаване на професионална
педагогическа общност на учители от
обл. Силистра и обл. Разград по
проблемите на обучението по БЕЛ
Учебен куклен театър по
произведения за предучилищното и
училищното образование

МП по чл.20,
т.1 и т.4 на
ПУФРУО

РУО

Нежди

МП по чл.20,
т.1 и т.4 на
ПУФРУО

РУО

Мергюл

Форум «Директорът представя»

МП по чл.20,
т.4 на
ПУФРУО

РУО

Директорът

Прилагане на компетентностния
подход в обучението по БЕЛ,
математика, информоционни
технологии и обществени науки
Проектиране, организиране и
провеждане на учебния процес по
математика- методическа подкрепа
Работна среща-дискусия за споделяне
на опит и идеи за съвместни социални
дейности с родителите, с цел
приобщаването им към живота на
училището

Приложение към плана за квалификационна дейност
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И
МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
1. Общи положения
Тези правила определят общите принципи за изпълнение и механизъм за
финансова подкрепа на участниците, както реда и финансирането на професионалната
квалификация на персонала.
2. Цел и обхват
Професионалната компетентност на персонала зависи от неговото образование
и лична квалификация, която трябва да притежава съгласно заеманата длъжност. При
наемане на персонала в училището се спазват изискванията, заложени в длъжностните
характеристики, Инструкция
за заемане на
длъжността “учител”, съобразно
придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.
В условията на непрекъснато развиване на компютърните технологии, ежегодно
променяща се нормативна база, новите изисквания за начина и провеждане то на
урочната и извън урочна дейност, квалификацията на учителите и служителите е една
от основните цели на гимназията.
3. Общи принципи за изпълнение
В началото на учебната година всички председатели на комисии правят
проучване на желанието на учители и служители за включване в квалификационни
форми за учебната година.
Комисията, която разработва годишния план за работа в ПГТ, приема
подадените теми и форми за квалификация, обсъжда ги и подготвя проекто - план за
квалификация и прави конкретни предложения за участие на служителите в различни
форми на обучение.
Квалификацията на персонала е в две форми:
- училищна – провежда се под форма на тематични педагогически съвети,
семинари и групови практики. Осигурява се лектор, обучител и материали за
организиране и провеждане на обучението.
- извънучилищна - форми организирани от други институции, където се усвоят
специализирани въпроси по конкретни тематични области. За този вид обучения се
изнася съответната покана от обучаващата институция и срещу подпис се запознават
всички заинтересувани лица.
Планът за квалификация се обсъжда и приема на педагогически съвет.
4. Механизъм за финансова подкрепа
Всяка календарна година при изготвяне на бюджета на училището се отделя
сума не по малка от 0,8 % от годишните средства за работна заплата за квалификация
на учители и служители.
Предвидените средства не могат да се използват за друго, освен за обучителна
дейност и ако не се изразходват, преминават като преходен остатък в следващата
календарна година.
Всички учители и служители, записали се за участие в квалификационни форми,
информират директора за банковата сметка и размера за такса участие. Сумата се

превежда по банков път. Служителите са длъжни да представят фактура
разходваните средства при завръщане от обучението си.

за

5. Заключителна част
Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност се
утвърждават от директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и
могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки член от колектива.

