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 I. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ: 

Общ брой на педагогическите специалисти в училището- 14 щатни бройки, 

включително директор. 

Длъжности Брой педагогически 

специалисти 

Директор 1 

ЗДУД 1 

Старши учител – начален етап 5 

Учители начален етап/ група за ЦОУД 3 

Старши учител – прогимназиален етап 3 

Учител – прогимназиален етап  1 

от тях: 

с П К С Брой педагогически 

специалисти 

І ПКС 0 

ІІ ПКС 0 

ІІІ ПКС 1 

ІV ПКС  1  

V ПКС 5 

Общ брой на непедагогическите кадри в училището: 7 /седем/ 

      От тях:  гл. счетоводител- 1 

                    касиер/домакин- 1 

                    хигиенист- 2 

                    поддръжка и ремонт/ огняр- 1 

                    охрана- 1 

                    помощник на учителя- 1 

IІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Председател: Анета Делчева- директор 

Членове:         Дора Рашева– старши учител, ООП в прогимназиален етап  

                          Катя Демирева– старши учител в начален етап 

През учебната 2018/2019 г. се отчитат следните резултати по извънинституционалната 

квалификационна дейност: 

 74% от педагогическия персонал е участвал в краткосрочни обучения; 

 32% са участвали в най-малко 2 квалификационни форми; 

 2% - в повече от 2 квалификационни форми; 

В количествено изражение това се изразява по следният начин: 

2 кредита – 3 педагогически специалисти 

4 кредита – 5 педагогически специалисти  

7 кредита – педагогически специалисти 



Всички тези квалификационни форми са удостоверени с кредити, според броя на 

часовете. 

Всички педагогически специалисти от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ са преминали 

вътрешноучилищна квалификация и имат по 16 кредита. 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 Aктуализиране и усъвършенстване на придобити и нови допълнителни 

компетентности, което осигурява съответствие с професионалния профил на 

изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия 

специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с 

националната, регионалната, общинската и училищната политика;  

 Реализиране на политиката на училището  за осигуряване на напредък и 

подобряване на образователните резултати на учениците, за тяхната подкрепа и 

консултиране; 

 Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист 

всъответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване 

на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и 

кариерното му развитие; 

 Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява, чрез 

разгръщане на творчеството и иновациите, както и за обмяна на добри практики;  

 Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на 

педагогическия специалист. 

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Повишаване на педагогическите специалисти за: 

 усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване, активно 

преподаване и обучение, представяне на учебно съдържание по интересен и  

иновативен начин;  

 разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите 

образователни стандарти; 

 развитие на умения за споделяне добри практики и интегриране на дейности;  

 активно използване на ИКТ като начин за подобряване на компетенциите за  

учене и развиване на уменията за решаване на проблеми; 

 създаване на механизъм за квалификация и мотивация на учители, доказали 

своите професионални качества. 

2. Организиране на квалификационни дейности според личните предпочитания на 

персонала на принципа на доброволност, осъзната потребност и обективна оценка  

за тяхната полезност в рамките на действащата нормативна уредба.  

3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи , преодоляване на трудности и проблеми.  

4. Прилагане на по-атрактивни и иновативни методи в обучението, като се създават  

условия за: 

 провокиране креативното мисленето на учениците; 



 формиране на умения за самостоятелно и конструктивно учене. 

V. ПОТРЕБНОСТИ И ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ПОТРЕБНОСТИТЕ 

 

1. Потребностите обосновават темите на семинари, работни срещи, тренинги, 

проблемни групи, сбирки, открити уроци, дискусии и други за извънучилищна  

квалификация и дейностите, включени във вътрешноучилищна квалификация.  

2. Използваните методи за определяне на потребностите са провеждане на разговори и  

заседания на общности от педагогически специалисти, анкети с цел проучване на  

потребности  на училището и желания за квалификационна дейност. 

 

VІ. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1. Вътрешноинституционална квалификация: споделяне, изучаване и прилагане на 

добри педагогически практики чрез семинари, работни срещи, самообразование, 

онлайн споделяне, тренинги, проблемни групи, сбирки, открити уроци, лекции, 

дискусии и други. 

2. Извънинституционална квалификация: курсове, семинари, конференции, 

организирани от МОН, РУО – Ст. Загора и провеждани от специализирани обслужващи  

звена, от висши училища и организации. Повишаването на квалификацията  

на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито  

програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са  

вписани в информационен регистър. 

 

VII. ДЕЙНОСТИ 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 Вътрешнинституционална квалификационна дейност 

Период на 

провеждане 

Тема на квалификационната 

дейност 

Форма на 

провеждане 

Ръководител 

на квалиф. 

форма от 

педагогичес- 

ките 

специалисти 

Отговарящ за 

провеждането 

септември Нормативни документи за системата 

на предучилищното и училищното 

образование  

работна  

среща 

директор  директор 

октомври Ефективни училищни политики за 

превенция на проявите на тормоз и 

насилие в училище 

дискусия Виолета 

Бонева 

Виолета Бонева 



октомври  Обучение за работа с електронен 

дневник. 

дискусия всички 

педагогически 

специалисти 

директор 

ноември Подкрепа за личностно развитие на 

учениците чрез формите на 

приобщаващото образование 

кръгла маса Координатор Координатор 

декември Формиране на навици за 

самостоятелно учене в часовете за 

самоподготовка 

открита 

педагогичес-

ка практика 

Дочка 

Иванова 

Дочка Иванова 

януари Добри практики в ефективното 

използване на ИКТ в обучението 

открита 

педагогичес-

ка практика 

учител по 

информацион

ни 

технологии 

учител по 

информацион-

ни технологии 

февруари Развитие на таланта и творческите 

умения на учениците в група за  

заниманията по интереси 

открита 

педагогичес-

ка практика 

Радостина 

Петкова 

Радостина 

Петкова 

март Умения за действия  при бедствия, 

аварии и кризисни ситуации – 

превенция и действия преди, по 

време и след възникване на дадена 

ситуация 

тренинг Евгени 

Стоянов 

Евгени Стоянов 

по плановете 

на МО 

Открити уроци по учебни предмети 

от ОП  

споделяне на 

добра 

педагогичес-

ка практика 

председатели 

на МО 

председатели 

на МО 

 

 Извънинституционална квалификационна дейност 

Период на 

провеждане 

Тема на 

квалификацион

ната дейност 

Форма на 

провежда

не 

Целева група Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

квалификационна

та форма от 

педагогическите 

кадри 

Отговарящ за 

провеждането 

по график 

на обучит. 

Планиране и 

организация на 

квалификационн

курс 1 Директор  Обучителна 

организация 

директор 



организация ата дейност в 

образователната 

институция. 

Атестиране на 

педагогическите 

специалисти 

 

Формиране на 

умения за четене 

с разбиране у 

учениците в I-IV 

клас 

курс 1 педагогически 

специалист  

Обучителна 

организация 

директор 

 Обучението по 

БЕЛ в 

прогимназиален 

етап с оглед на 

НВО – VII клас 

курс 1 педагогически 

специалист  

Обучителна 

организация 

директор 

 Методика на 

обучението по 

математика за 

деца и ученици 

билингви 

курс 1 педагогически 

специалист  

Обучителна 

организация 

директор 

 Неформално 

образование по 

природни науки 

курс 1 педагогически 

специалист  

Обучителна 

организация 

директор 

 Гражданско 

образование в 

обучението по 

история и 

цивилизации 

курс 1 педагогически 

специалист  

Обучителна 

организация 

директор 

 Медийна 

грамотност в 

чуждоезиковото 

обучение. 

Успешно 

ползване на 

онлайн 

приложения в 

класната стая 

курс 1 педагогически 

специалист  

Обучителна 

организация 

директор 

 Спортни 

дейности и 

курс 1 педагогически Обучителна директор 



събития в 

училищното 

образование – 

специфика, 

организация, 

реализация 

специалист  организация 

септември 

ноември 

Придобиване на 

V ПКС 

квалифи-

кация 

1 педагогически 

специалист 

ДИПКУ гр. Стара 

Загора 

 

септември 

ноември 

Придобиване на 

ІV ПКС 

квалифи-

кация 

5 педагогически 

специалисти 

ДИПКУ гр.Стара 

Загора 

 

 


