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Второ основно училище ”Гоце Делчев” 
Гр. Гоце Делчев, ул „Г. Делчев” 13 



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ    

    Настоящият план е разработен на основаниe ЗПУО и Наредба 15 за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 22.07.2019г.. 
    Във II ОУ„Гоце Делчев” гр. Гоце Делчев се осъществява както въвеждаща, така и 
продължаваща квалификационна дейност. 
   Методическите обединения /МО/ във II ОУ „Г. Делчев” през учебната 2021/2022 година са както 
следва: 

 МО – БЕЛ, обществени науки и изобразително изкуство; 
 МО – Чужди езици; 
 МО – Математика и информационни технологии, природни науки, технологии и ФВС 

 MO -  Учители в начален етап на обучение 

 

ІІ. ЦЕЛИ 

    ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските изисквания за постоянна 
квалификация на педагогическите специалисти с цел подобряване на учебно-възпитателния 
процес, като се осигури  комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на 
образованието по учебни предмети.  
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 
мотивация за следване на Европейската програма „Учене за цял живот“. 

2.Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи 
и ценности, с придобиване на нови знания, умения, техники на преподаване и оценяване, с 
използване на ИКТ в учебния процес. 
3. Акцентиране върху дейностите по: гражданско, екологично и здравно образование и 
възпитание; стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. 
4. Повишаване на дигиталните умения на учителите и създаване на условия за пълноценна и 
качествена работа с образователни платформи. 
 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност, отговаряща на стратегическата цел за 
развитие на училището, която  е неразделна част от комплексния годишен план. 

2. Да се стимулират учителите към усъвършенстване на професионалните умения за преподаване 
и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 
3. Да се създадат условия за постигане на ефективна комуникация за работа в екип и 
взаимопомощ, инициативност и предприемачество. 
4. Създаване на условия за професионална изява на учителите. 
5. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като  форма за 
самоусъвършенстване. 
6. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците. 
7. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОИ във връзка с функциониране на училището 
като образователна институция. 
8. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:  
- квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; 
- обмяна на добри практики в МО. 
9. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по 
предмети и постигане на високи резултати от Националното външно оценяване /НВО/ в ІV и VІІ 
клас, изпитите за прием след завършен VІІ клас . 
10. Повишаване мотивацията на учениците в учебния процес чрез разнообразяване на  формите за 
проверка и оценка на знанията в съответствие с ДОИ. 
11. Усъвършенстване уменията на учениците за работа в екип. Възпитание в толерантно 
отношение и взаимопомощ. 
 

V. ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 

 Организационните форми за повишаване на квалификацията са:  
 1. Външноинституционална квалификация:  
 а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;  



 б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на 
педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието;  
 в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2;  
 г) 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;  
 д) 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;   
2. Вътрешноинституционалната квалификация:  
 а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;  
 б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;  
 в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;  
 г) споделяне на иновативни практики 

 

VІ. ОРГАНИЗИРАНЕ 

Във Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев се организира и провежда квалификация на 
педагогическите специалисти както следва:   

1. Въвеждаща – за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно 
подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които:   
а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното 
образование;   
б) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията;  
 в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години;   
г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата и програмни 
системи в предучилищното образование. 
   Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на 
вътрешноинституционалната квалификация. Директорът определя наставник в срок до два месеца 
от встъпването в учителска длъжност на педагогическия специалист по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви "а" 
– "г"от Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти от 22.07.2019г.. 

Наставникът подкрепя новоназначения учител в процеса на адаптирането му към 
учителската професия и го подпомага методически и/или административно при изпълнението на 
задълженията му като класен ръководител и др.         Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, 
букви "а" – "з" от Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти от 22.07.2019г. се извършва от висши училища, научни 
организации, специализирани обслужващи звена или обучителни организации, чиито програми са 
одобрени от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него длъжностно 
лице.   
2. Продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за кариерно 
развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, 
уменията и компетентностите:  
 а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи;  
 б) по професионалния профил на педагогическия специалист;   
в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности; 
  г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес; 
  д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците;   
е) за организационни и консултативни умения;  
 ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни; 
  з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;  
 и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;  
 й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация.   
  



   Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "и" и "й" от Наредба 15 за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 
22.07.2019г.. се провежда само от висши училища. 
3. Междуинституционална квалификация.  
Може да се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация. 
 

VІІ. ДЕЙНОСТИ 

А. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1. Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини, на 
учебните планове, учебните програми по ИУЧ, ФУЧ, техните особености и изисквания. 

2. Разработване на планове за дейността на методическите обединения. 
3. Запознаване, обсъждане и анализиране на новите учебници и извършване на оптимален 

избор. 
4. Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади колеги. 
5. Обсъждане на изискванията за провеждане на външното оценяване в начален и 

прогимназиален етап. 
6. Своевременно информиране за промените в нормативните документи. Запознаване с новите 

наредби. 

7. Отчет на работата в МО през учебната  2021/2022 г. 
8. Провеждане на заседание на МО за изготвяне на единни критерии за оценяване знанията и 

уменията на учениците. 
9. Провеждане на открити уроци по предварително утвърден график от директора на Второ 

основно училище ,,Гоце Делчев”, град Гоце Делчев и приет на ПС. 

10. Обучаване на студенти по различни учебни предмети от учители-наставници при сключени 
договори с ВУЗ  

11. Обмяна на информация между преподавателите от обединенията с цел изясняване на 
възникнали текущи проблеми.  

12. Повишаване квалификацията на учителите. 
13. Провеждане на сбирки на МО – минимум 5 за година.  
14.  Абониране на училището за периодични научно-методически издания по съответните 

дисциплини. Обогатяване на библиотечния фонд с подходяща литература. 
15.  Изготвяне на анализи на резултатите от входно/изходно равнище, през първия и втория 

учебни срокове. Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за 
решаването им. 

16.  Участие в състезания и олимпиади. 
17.  Поддържане на трайни взаимоотношения на партньорство с различни образователни 

организации. 
18. Междуинституционална квалификация. Организира се в рамките на 

вътрешноинституционалната квалификация: 

19.  Вътрешноквалификационна дейност на тема „Споделяне на опит и добри педагогически 
практики. 

                                                                                                                          Целева група: МО  
срок: м. юни 2022г. 

20.  Срещи с представителите на издателствата . 

Целева група: МО  
Срок: Постоянен   

21.   Задълбочаване на междупредметните връзки в рамките на МО, чрез обмен на научна 

литература и мултимедийни материали. 
                                                                         Целева група: МО   

Срок : Постоянен 

22.  Обмен на добри педагогически практики, свързани с иновативни похвати в методиката на 
преподаване 

                                                                         Целева група: МО   
Срок: постоянен  



23. Проучване на националния и международен опит за работата на ученически групи по 
проекти по отделните предмети и по поставени казуси, обобщаващи цикъл “Природни 

науки”, и критериите за оценяването им. 

                                                             Целева група: MO Природни науки 

Срок: през уч.година 

 

24.  Проучване и създаване на алгоритъм за провеждане на урок в извънучилищна среда. 
                                                         Целева група: MO Природни науки 

Срок: през уч.година 

 

Б. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1.Координиране на извънучилищните квалификационни дейности с вътрешноучилищната 
квалификационна дейност. 
2. Посещение на учителски форуми. 
3. Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по Европейските структурни 
фондове, Европейските образователни програми и др. и реализирането им. 
4. Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС и осъществяване на контакти със звена за 
следдипломна квалификация на педагогически кадри към ВУЗ и Департаменти за 
усъвършенстване на учители. 
5. Проучване желанията на учителите за участие в квалификационни форми и участието им в 
такива. 
6. Включване на педагогческия персонал в квалификационните курсове и семинари, заявени от 
Регионално управление по образованието – Благоевград, ВУЗ и МОН. 

7. Участие в Национални конкурси и образователни форуми. 
8. Специализирани обучения, с цел повишаване квалификацията на персонала по отношение 
насилието и тормоза – съгласно т.2.4.1. от Раздел II от Механизма за противодействие на тормоза 
и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование;  
 

 

VІІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

1. Настоящият План за квалификационна дейност отговаря на стратегическата цел за развитие 
на училището и е неразделна част от Годишен план на Второ ОУ ,,Гоце Делчев”,  гр. Гоце 
Делчев. 

2. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:   
           2.1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 от Наредба 15 за статута и   
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 
22.07.2019г. в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране;   
           2.2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация –   в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 
 

Правила за провеждане на квалификационна дейност във  

Второ основно училище ,,Гоце Делчев”,  гр. Гоце Делчев 

 

I. Повишаването на квалификацията и професионалните умения на педагогическия персонал 
във Второ ОУ ,,Г. Делчев”, гр. Гоце Делчев се извършва по реда и условията, залегнали 
в Плана за квалификационна дейност за учебната 2021/2022 година въз основа на: 

1. ДОИ и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания за 

обучение и самообучение, за постигане на по-добро равнище на владеене и прилагане 
на ДОИ от педагогическия персонал; 

2. Картите за квалификация на учителя, изготвени на базата на работата на всеки 
изготвена в края на учебната година; 

3. Личните планове за развитие на учителите; 
4. Препоръки на РУО и/или училищното ръководство 

5. Съобразно възникнали необходимости. 
 

II. Цели на квалификационната дейност: 
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите; 
2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните 

нагласи и ценности, с придобиване на нови знания, умения, техники на преподаване, с 
използване на ИКТ в учебния процес. 

3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни 
знания и умения; 

4. Разширяване на темите и дейностите по гражданско образование и възпитание. 
 

III.  Форми на квалификационни дейности: 
1. Самообразование; 
2. Самоусъвършенстване; 
3. Семинари; 
4. Беседи; 
5. Дискусии 

6. Лектория; 
7. Тренинг; 
8. Практикуми /открити уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване на 

казуси/; 
9. Работни срещи. 

 

IV.  Организиране: 
1. На училищно ниво – вътрешноквалификационна дейност - работа в МО, сбирки по 

предметни области; организиране на училищни квалификационни курсове с водещи от 
институции, оторизирани за обучение на учители, неправителствени организации и др. 

2. Извънучилищна квалификационна дейност – със съдействието на Департамента за 
усъвършенстване на учители, РУО,  ВУЗ, участие в проекти и програми. 

3.        Участието в квалификационни дейности, организирани от РУО Благоевград, ВУЗ и 
други организации става като: 

3.1 При възможност за включване на всички учители, за които е предназначенo обучението, те 
се включват, ако желаят; 

3.2 При ограничения – финансови, брой места и др., ръководството на училището заедно с 
председателя на комисията по квалификационна дейност преценяват кои от изявилите 
желание учители да бъдат включени в съответното обучение, като: 

- всички желаещи учители пишат мотивационно писмо; 
- ръководството на училището и председателят на комисията по квалификация 
правят подбор като вземат предвид: предпоставки за прилагане на наученото в 



дейността на училището и необходимост от обучението за съответния учител. 
При равни условия с предимство се ползва учителят с по-малко курсове през 
последната година. 

    3.3  Финансирането се осигурява в рамките на бюджета на училището. 
  3.4 Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 
средния разход за квалификация в училището с повече от 50 процента, директорът определя 
лимита или средствата за съфинансиране с лично участие на служителя. 
 

V. Правила за отчитане на квалификационна дейност: 
1.Директорът на училището отговаря за отчитането на участието от педагогическите специалисти 
в предлаганите форми за квалификация. 
2. Изготвя се годишен доклад от председателя на комисията за квалификации на педагогически 
специалисти във Второ ОУ ,,Гоце Делчев”, град Гоце Делчев на база на попълнени индивидуални 

карти за квалификационна дейност от педагогическите специалисти, които се съхраняват в 
организиран класьор за вътрешноинституционална квалификация. 
3. Отчитането на вътрешноинституционалната квалификация се извършва след попълването на 
Карта за отчитане по образец, до 3 дни след проведената квалификация. Картата се заверява от 
директора и се съхранява в организиран класьор за вътрешноинституционална квалификация. 
4. Отчетният доклад се разглежда и приема на заседание на ПС. 


