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Планът е изготвен от комисията за професионална квалификация: 

 

Председател: Марияна Винарова      гл.учител по професионална подготовка 

1. Анелия Николова                 председател на МО „Български език и литература“/МОБЕЛ 

2. Илка Лазарова                      председател на МО „Чуждоезиково обучение“/МОЧО 

3. Даниела Богданова              председател на МО „Математика, ИТ  и природни науки“ /МОМИТПН, председател на СО при  

                                               СБУ в гимназията     

4. Елена Къркова                      председател на МО „Обществени науки, гражданско образование и спорт“ /МООНГОС 

5. Росица Раданова                   председател на МО по технологични дисциплини 

6. Дияна Денева                        председател на МО „Професионално обучение“/МОПО 

7. Кристалина Иванова            председател на МО на класните ръководители“/МОКР 

8. Иван Ненов                           председател на СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ КЪМ  КТ „ПОДКРЕПА“ в гимназията 

                                                     

І. ЦЕЛИ:  

 

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 в съответствие с 

динамиката н общественото развитие и образователни изисквания. 

3. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни промени при овладяване на знания, умения и 

навици. 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:  

 

1. Обогатяване на квалификационната дейност чрез ефективно прилагане на системата от квалификационни кредити  

2. Повишаване дела на учителите с ПКС 

3. Продължаване успешното партньорство с бизнеса за подобряване практическата насоченост на професионалното образование 
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III. ЗАДАЧИ 

 

1.  Разработване на система за квалификационна дейност, като неразделна част от годишния комплексен план и предвиждане на 

промени в нея, при необходимост.  

2. Стимулиране на самоподготовката и обмена на педагогическа информация.  

3.  Квалификационната дейност да съдейства за използването на добри педагогически и управленски практики в работата с учениците.  

4. 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. 

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

6. Създаване на атмосфера на гласност и откритост при постигане на успехи и неуспехи, постижения и трудности. 

7. Да се подпомага работата на класните ръководители за изграждане на социални и граждански умения, инициативност, 

предприемачество и умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

а) за продължаваща квалификация: 

1. курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории 

2. специализации с конкретна предметна област или с управление на образованието 

3. професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2 от Наредба 15 на МОН 

4. майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, 

споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и 

практики; 

5. форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на резултати от проучвания, изследователска и 

творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения. 

 

б)  за вътрешноинституционална квалификация: 

1. лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми 

2. открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти 

3. резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения 
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4. споделяне на иновативни практики или постижения 

5. други – конференции, работни срещи, открити уроци, работа с проблемни групи, взаимно посещение на уроци, онлайн споделяне 

 

В зависимост от конкретните условия  съобразно /Action plan /плана за работа  в COVID-19  организационните форми могат да се 

провеждат дистанционно. 

 V. ДЕЙНОСТИ:  

 

№ 

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Продъл

жително

ст 

 

Срок 

 

Отговорник 

 

 

Участници  

 

Съгласува

но с 

Планиран

и средства 

лв. 

 СЕПТЕМВРИ       

1 Актуализиране на Правилата за участие на педагогическите 

специалисти в квалификационна дейност  
 

- септември 

2022 

М.Винарова КПК Пр-ли на 

МО 

Директор 

 

2 Приемане плана на КПК за учебната 2022/2023 година - септември 

2022 

М.Винарова КПК Пр-ли на 

МО 

Директор 

 

3  Работни срещи за обсъждане на новите учебни програми, учебно-

помощна литература; изпитни програми, графици за изпити и 

състезания. Обсъждане плановете  на Методическите обединения 
  

2 ч.  

09.09.2022г. 

 

Председатели 

на МО 

 

Учителите 

от МО  

 

Директор 
 

 

4  Участие в Квалификационен курс по НП” Мотивирани учители  и 

квалификация 2022” на тема :”Приложение на компетентностния подход в 

образованието- педагогически акценти и методически насоки.” 

    16 ч. .09.2022 г. СНЦ 

”Обазование и 

технологии” 

гр.Бургас 

А.Николова  

И.Миткова 

Директор по НП” 

Мотивира

ни учители  

и 

квалифика

ция 2022” 

5. Участие в Квалификационен курс по НП” Мотивирани учители  и 

квалификация 2022” на тема :”Учителят като креативен лидер на класа“ 
16 ч. 09.2022 СНЦ 

”Обазование и 

технологии” 

гр.Бургас 

Ива 

Миткова 

Директор по НП” 

Мотивира

ни учители  

и 
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квалифика

ция 2022” 

 ОКТОМВРИ       

1 Вътрешноучилищна квалификация /работни  срещи/  по МО на тема: 

„Анализ на резултатите от проведеното входни нива и набелязване 

на мерки за преодоляване на пропуските“ 

2 ч октомври 

2022 

 

 

Председатели 

на МО 

Учителите 

от МО 

директор 

пед. съвет 

 

2 Обсъждане на добри практики, свързани с прилагането на интерактивните 

методи в обучението - работни срещи по МО 

2ч. 
м.10. 2022 

Председатели 

на МО 

Учителите 

от МО 
 

 

3 Вътрешноинституционално обучение „Попълване на личните 

образователни дела в НЕИСПУО 

4 ч м.10.2022 Д.ЙордановД.

Михайлова 

Учителите Директор 
 

4 Техники за насърчаване на креативно мислене в класната стая- 

междуинституционална квалификация 

4 ч 
     

5 Методическа среща "ДЗИ по БЕЛ през 2022/23 г." 

 
4 ч м.10-12.2022 По плана на 

РУО- В. 

Игнатова 

А.Николов

а 

И.Миткова 

РУО 

Директор  

6 Бинарен урок „Формиране на математическа и дигитална компетентност“ - 

методическа подкрепа за учители по математика и ИТ чрез открит урок в 

ІХ клас и дискусия. 

 

4ч. м.10-12.2022 По плавна на 

РУО 

К.Дженкова 

Д.Богданов

а 

РУО 

Директор  

 НОЕМВРИ       

1  Вътрешноинституционална квалификация „Популяризиране на 

добри практики за развиване на умения за социално и емоционално 

учене“ 

4 ч 11.2022 Д.Жекова 

Д.Димитрва 

Учителите Директор  

2 Работна среща на МО на класните ръководители за запознаване с 

резултатите от анкетното проучване за тормоза сред учениците и 

механизма за противодействие                                

     2 ч  

.11.2023г. 

 

Нейкова, 

кл.р-ли 

 

 

Учителите 

от МО 

 

МО, 

директор 
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3 „Изготвяне на тестове според изискванията за провеждане на 

ЗДИПКК“ в професионалното образование 

16ч По график 

на РУО 

 Веселка 

Атанасова 

Д.Димитро

ва 

Директор 

и РУО 

170 лв 

4 Обсъждане на специалностите за план-приема   и предложения за прием 

2023 г. 

 

     4 ч. 11.2022 Ж.Никлова 

Д.Денева 

Р.Раданова 

Д.Жекова 

МО ПО Директор 

Пом.дирек

тор 
 30 лв 

5 Дискусия на тема: Предизвикателствата на обучението в електронна 

среда. Умения за работа в дигитална среда на учители и ученици. 

Обмяна на добри практики между учителите от обединенията.  

 
2 ч 

 

30.11.2022 

Жекова, 

Йорданова, 

Цветанова 

Учителите 

от МО С 

МО, 

директор 

 

6  Курс Управление и организация в образователната институция. Трудово-

правни отношения. Нормиране и заплащане на труда в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование. 

 

     4 ч. м.11-12.2022 Институт за 

човешки 

редурси и 

РУО 

Д.Михайло

ва 

Директор  

7. Методическа среща "НВО по математика в Х клас през 2022/23 г. 

 
    4ч. м.11-12.2022 РУО и  

К.Дженкова 

Д.Богданов

а, Г.Хамди 

Директор 

и РУО 

 

 ДЕКЕМВРИ       

1 Актуализиране на информацията в електронния регистър за квалификация 

на учителите 

- През месеца М. Винарова 

Д.Жекова 

   

2 Ролята на учителя като ментор при извънкласните форми на 

обучение 

    4ч. 01-07.12.22 Г. Хамди Ръководите

ли на 

клубни и 

извънкласн

и форми 

Директор - 

3 Cоmplicated Carpet of Words For Winners Or Just Dictation - практически 

уъркшоп в две сесии в рамките на първа областна инициатива за 

подобряване на правописа на английски език. 

 

4ч. 11-12-2022 По плана на 

РУО 

Учител по 

ЧЕО 

Директор 

и РУО 
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4 Модерни времена - ателие с практически уъркшоп за оказване на 

методическа подкрепа на участниците в IV Областен конкурс за рисунка 

със сюжет на чужд език. 

 

4ч. 11-12-2022 По плана на 

РУО 

Учител по 

ЧЕО 

Директор 

и РУО 

 

5 Формиране на ключови компетентности чрез обучението по БЕЛ -тренинг 

 
4ч. 10-12-22 По плана на 

РУО 

В.Игнатова 

И.Миткова Директор 

и РУО 

 

6 Формиращо оценяване в процеса на училищното обучение по природни 

науки. Форми, методи и инструментариум. 

 

4ч. 11-12.2022 РААБЕ и 

РУО –Сн. 

Пенева 

Е.Боева 

И.Гетова 

Директор 

и РУО 

 

7 Разработване на инструмент за идентифициране на деца в риск и с изявени 

дарби - методическа подкрепа на ЕПЛР в детските градини и училища. 

 

4ч. 11-12.2022 РУО 

И.Маринова 

П.Петкова 

Н.Стоянова 

Директор 

и РУО 

 

 ЯНУАРИ       

1 Ролята на учителя за повишаване на мотивацията за учене и явяване 

на ДЗИ и  ДИ за СПК. 

 

4 ч. 

 

 

 

януари 2023 

 

Св.Цветанова 

Д.Жекова, 

Д.Денева  

В.Атанасова, 

Р.Раданова  и 

учителите по 

ПП 

МО ПО МО ПП  

2 Работни срещи на МО – обсъждане проблеми при обучението на 

учениците и срещаните  от тях трудности при усвояване на учебния 

материал. Набелязване на конкретни мерки за повишаване нивото на 

овладяване на знанията. 

 
2г. 

 

.01.2023г. по 

плановете на 

МО 

 

Председатели 

на МО 

Учителите 

от МО 

- МО, 

директор 

 

3 Подпомагане на учителите по история цивилизации и география и 

икономика от при подготовката и провеждането на интердисциплинарен 

урок с използване на проектно-базирано обучение в 10 клас. 

 

4ч. м. 12.022-

01.22ч. 

И.Петрова Е.Къркова 

Т.Борисов 

Директор 

и РУО 

 

 ФЕВРУАРИ       

1 Отчитане работата на Комисията за ПК за първия учебен срок 

 

 

- 

15.02.2023 М.Винарова КПК КПК  
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2 Работни срещи на МО – отчитане и анализ на резултатите от учебно-

възпитателната работа през първия учебен срок.   

2 ч.  

10.02.2023г. 

 

Председатели 

на МО 

Учителите 

от МО 

ОНГОС 

МО, 

директор 

 

3 Работна среща Нормативна уредба по организиране и провеждане на 

държавен изпит за придобиване на СПК през сесия май-юни на учебната 

2022/23 г. Прилагане на Наредба № 1 от 19.02.2020 г. и НИП. 

 

4 ч м.февруари 

2023 

МО по ПП и 

М.Григорова 

Учители по 

ПП 

Директор   

4 Бинарен урок по БЕЛ с прилагане наинтердисциплинарен подход 

(изобразително изкуство/история и цивилизации).  

4 ч м.февруари 

2023 

РУО – 

В.Игнатова 

А.Донева РУО 

Директор 

 

 МАРТ       

1 STEAM Education -  from English, Science and Technology to problem-solving. 

 
4 ч. Март—

април 2023 

По плана на 

РУО 

Учител по 

ЧЕО 

Директор 

и РУО 

 

2 Методическа среща "НВО по БЕЛ в Х клас през 2022/23 г." 

 
4 ч. Март—

април 2023 

По плана на 

РУО 

А.Донева 

А.Николов

а 

Директор 

и РУО 

 

3 Бинарен урок "Реализиране на междупредметни връзки в обучението по 

биология и здравно образование с физика и астрономия в X клас . 

 

4 ч Март-април РУО 

Сн.Пенева 

Т.Костадин

ова 

Дирекор 

и РУО 

 

 АПРИЛ       

1 Актуализиране на информацията в електронния регистър за квалификация 

на учителите 

- през месеца М.Винарова 

Д.Жекова 

М.Винарова Директор  

2 Реалността срещу безопасната среда в училище 4 ч Април 2023 УКС - Гетова 

Нейкова 

Кл.ръковод

ители 

Дректор  

3 Обсъждане подготовката на учениците за ДИ за СПК. Запознаване с 

инструкциите. 

4 ч. Април  2023 Цветанова 

Денева 

В.Атанасов 

Р.Раданова 

МО ПО 

Директор 

 

 МАЙ       

1        

 ЮНИ       
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1 Заключителни работни срещи на МО: Анализ на дейностите от 

изминалата учебна година  

2 ч.  05.07.2023г. Председатели 

на МО 

Учителите 

от МО 

МО, 

Директор 
 

2 Вътрешноинституционална квалификация - ПГСУАУ     4  ч  13.06.2022г.  Д.Жекова 

Г. Хамди 

Учители по 

ПП и ООП 
Директор  

3 Работнаи срещи – Изготвяне на анализи за резултатите от учебно-

възпитателната работа по МО през учебната година. 

2 ч. 30.06.2023 Председатели 

на МО 

МО Директор  

 ЮЛИ       

1  Междуинституционална квалификация  с обмяна на добри практики 

с професионална гимназия   от региона 

6 ч. юли.2023г. Д.Михайлова 

И.Гетова 

М.Винарова 

Учители  Директор  

2. Отчитане работата на Комисията за ПК за  втория  учебен срок 

 

 

- 

.07.2023 М.Винарова КПК МО и 

ККД 

 

 ПРЕЗ  ГОДИНАТА       

 

 

 Прилагане на иновационни методи в обучението по технологичните 

дисциплини чрез подготовка и реализация интерактивни уроци. 

 Подобряване качеството на практическото обучение чрез работа в 

реална работна среда и създаване на благоприятни бизнес 

взаимоотношения. 

 Участия на учители в курсове за придобиване и повишаване на 

ПКС 

 Запознаване с основните моменти от Държавните образователни 

стандарти на МОН, приети по време на годината и промените в 

новите нормативни документи 

 Дейности по плана на РУО, Силистра 

       

                                                                                                                                                            

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА: 

 

1. Усъвършенствана система за квалификационна дейност в училище 

2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНAЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ“-гр.СИЛИСТРА 

7 500, гр. Силистра, бул. „Македония“ 121, тел./факс +35986 821 859 

                                                                                                        e-mail:economics@,pgsuau – burov.com 

 

The Secondary Vocational School of Economics, Administration and Service 

 „Atanas Burov”– Silistra 
121, Macedonia, 7500 Silistra, Bulgaria; tel/fax: +359 86 821859;e-mail:economics@,pgsuau – burov.com 

 
 

3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през 

целия живот  

4. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на 

иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес 

5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми 

6. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОС от повече ученици 

7. Мотивирани за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни 

изисквания 

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ. 

 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,2% от годишните 

средства за работна заплата на педагогическия персонал , като 50 % от тях са предназначени за вътрешноинституционална и 

мeждуинституционална квалификация. 

2. 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. 

3. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовият лимит за квалификация в 

училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства. 

4. 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. 

 

VIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

Контролът по изпълнение на плана се осъществява от Директора, като Комисията представя отчети за изпълнението на плана пред 

Педагогическия съвет в края на I срок и в края на учебната 2022/2023 година. 

Настоящият План за квалификационна дейност на ПГСУАУ „Атанас Буров“ е неразделна част от Годишния план на училището и е 

отворен за допълнения и промени през учебната 2022/2023 година във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование и ДОС 

за статута и професионалното развитие на учителите, Директорите и другите педагогически специалисти. 

 

  


