
ВТОРО   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ“

гр. Костинброд, обл.София, ул. „Ст. Стамболов“ 1, тел. 0721 66220 

УТВЪРЖДАВАМ:

 ДИРЕКТОР:

 /Красимира Манова/

ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016ГОДИНА



Квалификационната дейност във Второ ОУ „Васил Левски“ - гр. Костинброд е подчинена

на потребностите  на  преподавателите за  повишаване  на  педагогическите  им умения и

способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество

І. ЦЕЛИ

ОСНОВНА ЦЕЛ:  Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и
създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите с оглед издигане
и утвърждаване престижа на училището .

1. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи 

и ценности.
2. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, 

умения и навици.

3.Развиване на личността на ученика чрез овладяване в учебния процес на ключови 

компетентности и умения за прилагането им в конкретни практически задачи.

4. Създаване сред учителите на нагласа за връзката на професионалното им развитие с развитието

на училището.

5. Усъвършенстване на професионалните умения на учителите за по-успешното интегриране на

ученици със специални образователни потребности.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част
от годишния план на училището.
2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към преподаване  чрез
ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на
иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес. 
3.  Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по
предмети  с  цел  покриване  на  ДОС  и  развиване  уменията  на  учениците  за  разрешаване  на
проблеми.
4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по
предмети.
5.Да  се  създадат  трайни  мотиви  за  учебна  дейност  в  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.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

Вътрешноучилищна
квалификационна дейност

Форма
(семинар,
тренинг и

др.)

Тема Време на
провеждане

Целева
група
(брой)

Работна
среща

Обсъждане  промените  относно  учебния
процес  след  влизане  в  сила  на  ЗПУО  и
новите наредби

ІХ Педагогически
състав 

Дискусия Работа с новата ЗУД. 
Новите ДОС.

ІХ Педагогически
състав 

Работна Обсъждане  на  указания  на  експерти  за
новата учебна година.

ІХ - Х Педагогически



среща състав  

Закупуване  и  снабдяване  с  ръководства,
учебно-помощна литература и помагала.

ІХ - Х Педагогически
състав  

Работна
среща

Анализ на проведените входящи тестове 
по предмети и отчитане на резултатите.

Х  Педагогически
състав 

Анкети Провеждане  на  анкети  за  проучване
интересите  на  учениците  по  отделните
учебни предмети във връзка с работата по
проект „Твоят час“ - фаза 1

Х Педагогически
състав 

Обогатяване на библиотечния фонд с
научна,  методическа  и  дидактическа
литература.

ІХ – VІІ Преподаватели,
ученици

Дискусии,
решаване  на
казуси

Оказване на съдействие на 
новопостъпили учители.

ІХ - VІІ Педагози

Сбирки,
дискусии,
решаване  на
казуси

Запознаване на педагогическия 
персонал с училищния сайт, неговата 
поддръжка и непрекъснато 
обогатяване.

Х - ХІІ Педагогически
персонал

Открити
уроци

Организиране на “Ден на отворените 
врати” за наблюдение на уроци.

Х- ХІІ Преподаватели

Работна 
среща

Участие на учителите във 
вътрешноучилищно обучение по 
изготвяне и работа с презентации и 
проектор.

І - ІІ учители

Работна 
среща

Анализ на резултатите учебно-
възпитателната работа през І учебен срок 
по предмети. 

ІІ учители

Работна
среща

Подготовка на квесторите на изпитите
от НВО.

V Според
заявката

Събеседване
,  екипна
работа

Организиране среща на учениците от 
седми клас с представители на 
професионалните гимназии в региона. 

VІ Преподаватели
от гимназиите,

ученици
Работна
среща

Анализ на резултатите учебно-
възпитателната работа през ІІ учебен срок
по предмети. 

VІ учители

Работна
среща

Анализ на резултатите от НВО по 
предмети.

VІ учители

Извънучилищна
квалификационна дейност

Форма
(семинар,
тренинг и

др.)

Организато
р

Тема 
Време на
провеж-

дане

Целева
група
(брой)

Финансиран
е

Работна
среща

РУО Организиране  и
провеждане на съвещание
с  директорите  на
образователни институции

13.09.2016 Директора Бюджет 



за  представяне  на  анализ
на резултатите от учебната
2015/2016г.  и  насоки  за
работата  през  учебната
2016/2017г.

Работен
семинар

РУО Повишаване 
квалификацията на 
учителите по предмети от 
КОО 
„Математика,информатика
и ИТ”. Анализ на 
резултатите от НВО по 
математика. 
Организационни задачи за
новата 2016/2017г.

17.09.
2016

Учител  по
математика

Бюджет

Методическ
и  работни
срещи

РУО Методи и форми за 
отстраняване на 
пропуските в знанията 
на учениците

Септемвр
и 2016
Юни 2017

Учител  по
математика

Бюджет

Открит урок РУО Мотивация  на  учениците
за  активно  учене  по
математика  чрез
мултимедийни уроци.
Тема:  „Събиране  на
обикновени  дроби  с
различни  знаменатели”  –
V клас.

Октомври
2016

Учител  по
математика

Бюджет

Семинар Обучител-
на органи-
зация

Организиране  и
провеждане  на  обучение
на  новопостъпилите
учители по БДП

Октомври
2016

Учители Бюджет

Семинар РУО Спазване  на  ДОС  за
учебно  съдържание  и
прилагане  на  учебните
програми  по  ФВС  за  V
клас.

Октомври
2016

Учители
по ФВС

Бюджет

Открити
уроци

РУО Обмен  на  добри
учителски практики.

Ноември 
2016
Юни 2017

Учители
по ФВС

Бюджет

Семинар РУО Прилагане на наредбата за
приобщаващото
образование  /ДОС  за
приобщаващо
образование/.

Ноември
2016

Директори,
учители

Бюджет

Семинар-
дискусия

РУО Обществените  съвети  и
ролята  на  директора.
Организация  на
дейностите в училищното
образование.

Ноември
2016

Директори Бюджет

Тематичен
курс

РУО Четене с разбиране Март 2017 Начални
учители

Бюджет



Обучение Обучител-
на органи-
зация

Обучение на колектива от
гост-  лектор  по  избрана
тема.

Май 2017 Учители бюджет

ІV. ПРАВИЛА  ЗА  УЧАСТИЕ  НА  ПЕРСОНАЛА  В  КВАЛИФИКАЦИОННАТА

ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

1. Квалификационната дейност в училището се ръководи от Педагогическия съвет, в чийто

състав  са  всички  преподаватели.  Отговорник  е  главния  учител,  в  чийто  ресор  е

квалификационната дейност.

 2.  Квалификационната дейност на  педагогическия  персонал  на училищно равнище се

осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в

началото на всяка учебна година и се приема на заседание на ПС.

3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:

3.1.  да  осигури  съответствие  между  социалната  практика,  образователната  система  и

равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри; 

3.2. да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите

кадри и за тяхното професионално развитие. 

4.  Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със

съдействието  на  РУО  –  София  -  област,  университети,  колежи,  квалификационни

институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие

в проекти и програми за квалификационни дейности. 

 5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри,

които работят в училището.

 6.  Педагогическите  кадри  се  включват  в  организирани  форми  за  повишаване  на

квалификацията: 

 по собствено желание; 
 по препоръка на работодателя
 по препоръка на експерти от РУО – София - област и МОН. 

7.  Условията  за участие  във форми за повишаване на квалификацията  (трудовоправни,

финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и директора на училището по

реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с Правилника за прилагане на Закона

за народната просвета.

 8. За участие в процедурите за придобиване на професионално квалификационни степени

директорът  на  училището  осигурява  ползването  на  поисканата  от  учителя  част  от

редовния платен годишен отпуск за съответната година. 

9.  Приоритетно  във  формите  за  повишаване  на  квалификацията  се  включват

педагогически кадри, които :

 преподават  по  учебни  предмети  или  направления,  за  които  са  въведени  нови

държавни образователни стандарти;



 заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета;
 преминават на нова педагогическа длъжност; 
 заемат  учителска  длъжност  след  прекъсване  на  учителския  си  стаж  по

специалността за повече от три учебни години. 

10. Мотивация и стимулиране на персонала за участие

1.  Педагогическите  кадри,  придобили  професионално-квалификационни  степени,  имат

право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище. 

2.  На педагогическите кадри, придобили професионално- квалификационни степени, се

признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по

ред, определен от МОН. 

3.  Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи

отличия.

4. Възможност за кариерното развитие.

5. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.

11. Механизъм за финансова подкрепа: 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна

година и са в размер на 0,8% от годишния ФРЗ. 

2.  Вътрешноучилищната  квалификационна  дейност  се  финансира  от  бюджета  на

училището. 

3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките

на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми

за квалификационна дейност и др.

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава

финансовият лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие

на служителя. 

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен

курс  на  собствени  разноски,  след  съгласуване  с  директора  на  училището,  да  му  се

предоставя тази възможност. 

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално квалификационна

степен се заплащат от учителите.

V.  ОТЧЕТ  –  АНАЛИЗ  НА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА  ПЛАНИРАНАТА

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Форма
на

квалиф
и

кация

Тема Обучителна
организация

Име на програма
или проект

Целева
група
(брой)

Време на
провеждане

Семинар Методика на 
обучението по БДП 
– І –ІV кл.

НП”Професионална
подготовка и 
квалификация”

Преподавател
по БДП

14.10.2015

Образова-
телна 
програма

Новата национална 
стратегия за Учене 
през целия живот 
2014-2020г. – цели и
приоритети

Национална 
агенция за 
професионалн
о образование 
и обучение към
МОН

НП „Зимна 
академия 2020”

Директор 27-29.11.2015



Семинар Изработване и 
експертна оценка на
тестови задачи за 
външно оценяване

Център за 
контрол и 
оценка на 
училищното 
образование

Преподавател
по Математика

22-23.11.2015

Обучение Изследователски 
методи в помощ на 
преподавателите по 
Български език

Национално 
издателство за 
образование и 
наука „Аз 
Буки”

Проект „Заедно 
напред”, 
осъществен от 
НИОН „Аз Буки”

Преподавател
по Български

език

21.01.2016

Обучение Безопасност на 
работа и 
провеждане на 
периодично 
обучение и 
инструктаж на 
работниците и 
служителите

„ЛОТ-
КОНСУЛТ” 
ЕООД
Център за 
професионалн
о обучение

Председател
на комисията

по
Безопасност

на труда

26.01.2016

Обучение Обучение на 
директори и 
учители, които ще 
преподават в 1 и 5 
клас през учебната 
2016/2017г.

РУО – 
София –регион

НП ”Развитие на 
педагогическите 
специалисти”

Директор 14.04.2016

Обучение Обучение на 
директори и 
учители, които ще 
преподават в 1 и 5 
клас през учебната 
2016/2017г.

РУО – 
София –регион

НП ”Развитие на 
педагогическите 
специалисти”

Преподавател
по Математика

и ИТ
.

18.04.2016

Обучение Обучение на 
директори и 
учители, които ще 
преподават в 1 и 5 
клас през учебната 
2016/2017г.

РИО – 
София –регион

НП ”Развитие на 
педагогическите 
специалисти”

Преподавател
по География
и икономика и

История и
цивилизация

.

19.04.2016

Обучение Обучение на 
директори и 
учители, които ще 
преподават в 1 и 5 
клас през учебната 
2016/2017г.

РУО – 
София –регион

НП ”Развитие на 
педагогическите 
специалисти”

Преподавател
по Човекът и
природата в

 5 клас

20.04.2016

Обучение Обучение на 
директори и 
учители, които ще 
преподават в 1 и 5 
клас през учебната 
2016/2017г.

РИО – 
София –регион

НП ”Развитие на 
педагогическите 
специалисти”

Преподавател
по Английски
език в 5 клас

20.04.2016

Обучение Обучение на 
директори и 
учители, които ще 
преподават в 1 и 5 
клас през учебната 
2016/2017г.

РИО – 
София –регион

НП ”Развитие на 
педагогическите 
специалисти”

Преподавател
в 1 клас

22.04.2016

Обучение Обучение на 
директори и 
учители, които ще 

РИО – 
София –регион

НП ”Развитие на 
педагогическите 
специалисти”

Преподавател
по ФВС – 

5 клас

25.04.2016



преподават в 1 и 5 
клас през учебната 
2016/2017г.

.

Работна 
среща

Влизане в сила на 
новия Закон за ПУ 
и У образование

МОН Национален 
учителски събор

Учители
2бр.

19.06.2016

Семинар Прилагане на новия
ЗПУО

РИО – 
София-регион

Регионални  форми
за квалификация

Директор 30.10.2015

Работна 
среща

Квалификационната
дейност в 
образователните 
институции на 
територията на 
София-регион през 
учебната 2015/16г.

РИО – 
София-регион

Регионални форми 
за квалификация

Председател
на комисията

по
квалификация

30.10.2015

Работна 
среща

Запознаване с ДОИ,
документация и 
оценяването по 
ФВС. Мотивация. 
Методически 
насоки и 
провеждане на 
„Ученическите 
игри” през 2015/16г

РИО – 
София-регион

Регионални  форми
за квалификация

Преподавател
по ФВС

30.10.2015

Работна 
среща

Анализ на 
резултатите от НВО
– 2015г. Насоки за 
новата 2015/16г.

РИО – 
София-регион

Регионални  форми
за квалификация

Преподавател

.

04.11.2015

Работна 
среща

Анализ на 
резултатите от НВО
– 2015г. по ПНЕ. 
Насоки за новата 
2015/16г.

РИО – 
София-регион

Регионални  форми
за квалификация

Преподавател
по ПНЕ

17.09.2015

Работна 
среща

Анализ на 
резултатите от НВО
– 2015г. по 
Математика. 
Насоки за новата 
2015/16г.

РИО – 
София-регион

Регионални  форми
за квалификация

Преподавател
по Математика

и ИТ

17.09.2015

Сбирка на
учители 
от НЕ

Добри практики за 
работа с деца 
билингви.
Работа с деца с 
различна степен на 
обучаемост

Преподавател 
от НЕ в ОУ 

Вътрешноучилищна
форма на 
квалификация

Преподаватели
в НЕ
6бр.

10.2015

Работна 
среща

Квалификационната
дейност в 
образователните 
институции през 

Председателя 
на комисията 
по 
квалификация

Вътрешноучилищна
форма на 
квалификация

Преподаватели 11.2015



2015/16г.
Работна 
среща

Прилагане на новия
ЗПУО

Директорът Вътрешноучилищна
форма на 
квалификация

Преподаватели 11.2015

VI. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ПРЕХОДЕН
ОСТАТЪК

БЮДЖЕТ 
2016Г.

ОБЩО ИЗРАЗХОДВАНИ
СРЕДСТВА  ДО
31.08.2016Г.

ОСТАТЪК
КЪМ
01.09.2016Г.

0.00 лв. 975,00 лв. 975,00 лв. 0,00 лв. 975,00 лв.

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет–Протокол № 10/07.09.2016г.

и е утвърден със Заповед на директора №2415-06/15.09.2016г. за утвърждаване на Годишен

план  за  дейността  на  училището  с  приложен  настоящият  План  за  квалификация  на

педаогическите кадри


