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ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Анализ на кадровия потенциал 

2. Проучване на потребности от обучение и квалификация. 

3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация. 

4. Планиране на обучението. 

5. Финансово осигуряване на обучението. 

6. Организиране и провеждане на обучението. 

7. Анализ и оценка на ефективността на обучението. 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планът за квалификационната дейност в ОУ „Св. Климент Охридски” е в 

съответствие с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване достъпа и 

качеството на предучилищното и училищното образование, залегнали в  Национална 

програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и 

подготовка (2006 – 2015 г.); Стратегия за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства на МОН;  Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013-2020); Национална 

стратегия за развитие на педагогическите кадри /2014-2020 година/ 

 Планът обхваща извънучилищната и вътрешноучилищна квалификационна 

дейност на педагогическите специалисти за учебната 2018/ 2019 г. 

 Заложените цели, задачи и конкретни дейности са в съответствие със Стратегията 

и установените потребности в училището. 

 Вътрешноучилищната квалификационна дейност се осъществява по направления 

в четирите методически обединения: 

- МО на началните учители; 

- МО „Хуманитарно направление”; 

- МО „Природоматематическо направление, изкуства и ФВС” 

- МО на педагогическите специалисти от групите за целодневна организация на 

обучение. 

 Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 9 от 

14.09.2018 г. и е утвърден със Заповед на Директора № РД 18-273/14.09.2018 

година. 

 

ІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  КОЛЕКТИВ 

1. Дефицити на квалификационната дейност:  

В резултат на контролната дейност на директора са констатирани следните дефицити 

в работата:  

 Учителите не са достатъчно добре подготвени да работят  с билингви, чиито 

майчин език не е български и с обучителни и комуникационни умения и 

дефицити деца и ученици. 

 Усъвършенстване на уменията за комуникация за установяване на рационални и 

емоционални отношения с отделните ученици и в деловите отношения между 

заинтересованите страни;  



 Диференциране и адаптиране на учебния материал според равнището на 

обучаемост на учениците, съобразено с техните индивидуални възможности, за 

успеха на всяко дете;  

 Използването на иновативни и интерактивни  методи и форми за ефективна и 

ефикасна диагностика на знанията и уменията на учениците;  

 Добра предварителна подготовка на учителите за повишаване ангажираността на 

учениците в урочната и извънкласна дейност; 

    2. Интереси на учителите. 

 Проучване желанията на учителите за участие в квалификационни дейности относно: 

 тематична насоченост; 

 вида на обученията; 

 продължителността; 

 местоположението. 

      2.1. Възможности на институцията. 

 Финансиране от училищния бюджет. 

 Програми и проекти. 

 Партниращи организации и институции. 

 Собствени средства, които персоналът може да отдели за лична квалификация. 

 Спонсорство, дарения. 

 Онлайн обучения. 

 Други източници 

 

IIІ. Приоритети за квалификация: 

 Осъществяване на самостоятелна и активна училищна политика с европейска 

насоченост, отговаряща на динамичните изисквания на настоящето и бъдещето, 

поставяща в центъра на образователния процес детето, с неговите заложби, интереси и 

потребности. 

 Предоставяне на максимално добри условия за качествено обучение, възпитание, 

труд и реализация на подрастващите в демократичното общество. 

 Предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и 

изисквания за качество. 

 Всички участници в образователно- възпитателния процес да се чувстват еднакво 

отговорни, ангажирани и значими. 

 Издигане равнището на родно езиковата подготовка. 

 Интегриране на децата от етнически малцинства. 

 Привличане на родителите като партньори в обучението и възпитанието на 

децата им и в реализиране на мероприятия на училището. 

 Разширяване и утвърждаване на работата по образователни проекти и проекти от 

европейските структурни фондове, с цел привличане на средства за реализиране 

на основните цели на училището. 

 

  

 

 



Задачи: 

 Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е 

неразделна част от годишния план на училището /към него се добавят и 

плановете на методичните обединения/.  

 Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към 

активно преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни 

информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на 

добри педагогически практики в образователния процес.  

 Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност 

при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.  

 Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети с цел покриване на ДОС и развиване уменията на 

учениците за решаване на проблеми.  

 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.  

 Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране 

на професионалните изяви на учителите.  

 Да се подпомага на 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. 

 Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене чрез 

прилагане на европейската схема за предоставяне на плодове и зеленчуци. 

 Да се работи за по-широко прилагане на специализирани програми за обучение 

в етническа толерантност; 

 

IV.ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ:  

 сбирки на методическите обединения, 

 самообразование,  

 семинари, тренинги и практикуми,  

 конференции, дискусии, интерактивни обучения,  

 сбирки, работа в екип,  

 практикуми /открити уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване 

на казуси/, работни срещи, обмяна на добри практики, събеседване, взаимно 

посещение на уроци; 

 сформиране на професионални учебни общности; 

 

     Целеви групи: 

 Учители и възпитатели от  начален и прогимназиален етап 

     1. Самоусъвършенстване чрез вътрешно училищната система за квалификация.  

 Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като 

действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за 

съхраняване на документацията на методическите обединения.  

 Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на 

ученическите знанията и разчупване на стереотипните форми на преподаване.  



 Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на 

училището в съответствие с нормативните изисквания чрез:  

 обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС 

от педагогическия персонал;  

 оптимизиране на организационната функция на директора на училището;  

 провеждане от директора  на системен административен и педагогически контрол 

по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за 

отстраняване на възникнали нарушения; 

 провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по 

спазване на ПДУ и вътрешния трудов ред в ОУ „Свети Климент Охридски” от 

учениците и прилагане на ефективни мерки за регулиране при отклонения.  

 

2. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:  

 квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа 

компетентност;  

 педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО – гр. 

Плевен;  

 актуализиране на педагогическите технологии и УТС;  

 обмяна на добри практики в Професионалните учещи общности в училище.  

 

3. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището:  

 текуща поддръжка на МТБ и хигиената;  

 създаване на позитивна среда в класните стаи и училището;  

 диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната 

общност /учители-ученици-родители/, формулиране и прилагане на корекционни 

мерки.  

  

V. Основни принципи: 

 Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.  

 Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката н 

общественото развитие и образователни изисквания.  

 Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и 

трайни промени при овладяване на знания, умения и навици.  

 

Кариерно развитие 

 Засилване на мотивацията на учителите за пълноценно участие в процеса на 

обучение и възпитание в училище и създаване на условия за конкуренция между 

тях . 

 Осигуряване на предвидимост в развитието на кариерата съобразно личните 

планове, възможности и амбиции на всеки учител. 

 Обвързване на професионалната кариера: с нарастващ престиж; с повече 

отговорности; със съответстващо на тях възнаграждение чрез интегриране на 

модела в системата за диференцирано заплащане. 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИ  ТЕМИ  НА НИВО ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ: 

VІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ НАПРАВЛЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА: 

1. Тематични педагогически съвети 

2. Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри 

 работа в методическите обединения 

 подобряване на професионалните умения 

 обобщаване и разпространение на опит в сформираните професионални учебни 

общности в рамките на методическите обединения; 

 учители наставници - работа с млади, новоназначени педагогически кадри  

3. Приемственост между различните етапи на образованието. 

Основните направления за квалификационна дейност за учебната 2018/2019 по 

които учителите желаят да повишат знанията, уменията и компетентностите си са:  

 знания и умения за справяне с агресията;  

 знания и умения и компетентности за управление на процеси в училище;  

 знания и умения за работа в мултикултурна  и многоезична среда;  

 знания и умения за прилагане на ИКТ в обучението (работа със специализиран 

софтуер за конкретния учебен предмет);  

 умения за прилагане на чуждоезиковите компетентности;  

 знания и умения за работа с електронен дневник; 

 знания и умения за прилагане на интерактивни и иновативни методи на работа;  

 управление на класната стая. 

 

 Предпочитани форми за обучения са:  

 тренинги и практикуми;  

 интерактивни обучения;   

 обмяна на положителен опит, обсъждане на добри практики и открити уроци; 

 открити уроци, обмяна на добри практики, събеседване, взаимно посещение на 

уроци;   

 дискусии;   

 работа в екип;  

 

Основни дейности:  

 

1. Институционална квалификационна дейност. 

2. Извънинституционална квалификационна дейност. 

3. Дейности свързани с изпълнение плана на МО. 



 

 

 
 

1. Раздел: Информационно-методическо обезпечаване 

Съдържание на дейността Срок/ период 

на провеждане 

Отговорник/ци 

 

Очакван резултат 

Количествен 

(брой или %) 

Качествен 

 

Изработване и попълване на 

индивидуална карта за 

квалификация на 

педагогическите специалисти за 

учебната година. 

Май, 2019 г. Председатели на 

МО 

38 бр. Квалифика

ционни 

карти 

 Изготвяне на обобщена 

информация за участието в 

квалификационни форми 

Май, 2019 г. Председатели на 

МО 

3 Доклад 

 

2. Раздел: Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри 

2.1. Повишаване на професионалните умения чрез квалификации 

№ Съдържание на 

дейността 

Срок/ период 

на 

провеждане 

Участници Организационно 

направление/ 

форма, чрез 

която се 

реализира 

Очакван резултат 

Количест

вен (брой 

или %) 

Качествен 

 

1 Избор на теми за 

самообразование на 

педагогическите 

кадри 

М. 

Септември 

2018 г. 

Всички 

педагогическ

и специалисти 

Методически 

обединения 

38  

2 Самообразование на 

педагогическите 

кадри по избрана 

тема за 

самообразование 

През 

учебната 

година 

Всички 

педагогическ

и специалисти 

Методически 

обединения 

38  

3 Повишаване на 

квалификацията, чрез 

участие в 

институционални и 

извън 

институционални 

форми (вкл. 

дистанционни, 

онлайн) 

По 

тематичния 

план за 

квалификац

ия на 

училището и 

на 4-те МО 

Всички 

педагогическ

и специалисти 

Методически 

обединения 

38  

4 Електронен дневник 

– решение за 

ефективна 

комуникация между 

родители, ученици и 

учители 

 

 

По 

тематичния 

план за 

квалификац

ия на 

училището и 

на 4-те МО 

Всички 

педагогическ

и специалисти 

Курс 

Обучителна 

организация - 

 РААБЕ 

38  



2. 2. Обобщаване и разпространяване на опит 

№ Съдържание на 

дейността 

Срок/ 

Период 

на 

провеждане 

Участници 

или 

отговорник 

Организаци-

онно 

направление/ 

форма, чрез 

която се 

реализира 

Очакван резултат 

Количест

вен (брой 

или %) 

Качес-

твен 

 

1. Представяне на 

информация по 

определени 

теми/с 

методическа 

насоченост/ 

     

1.1  Изготвяне, 

обсъждане и 

приемане 

годишните 

планове на  

четирите МО  

Септември       

2018 г. 

Председатели 

на МО 

Работни срещи 

на МО 

38 План 

1.2 Споделяне на 

опит за изготвяне 

на програмите по 

ЗИП, ИУЧ, ФУЧ и 

тематичните 

планове и 

разпределения 

Септември, 

2018 г.                 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Заседания на 

МО 

38 Програма 

1.3 Запознаване с 

новите рамкови 

изисквания за Час 

на класа 

Септември, 

2018 г.                 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Заседания на 

МО 

38 Програма  

1.4 Изготвяне и 

провеждане на 

тестове за входно 

ниво на учениците 

и тест за 

училищна 

готовност на 

постъпващите в 

първи клас. 

Септември, 

2018 г. 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Работни срещи 

на МО 

25 Протокол  

1.5 Методическа 

сбирка за анализ 

на резултатите от 

входното ниво на 

учениците. 

Октомври, 

2018 г. 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Методическа 

сбирка на 

четирите МО 

38 Протокол 



1.6 Повишаване 

квалификацията 

на учителите чрез 

посещения на 

квалификационни 

курсове-

споделяне на опит. 

Април, 2019 г. Всички 

педагогически 

специалисти 

Работни срещи 

на МО 

38 Удостове

рения / 

Квалифи-

кационни 

кредити 

1.7 Анализ на 

резултатите от 

участието на 

учениците в НВО 

Май, 2019 г. Учители 4 и 7 

клас 

Заседания на 

МО 

38 Протокол  

2. Провеждане на 

открити уроци, 

кръгли маси, 

училищни 

конкурси за 

педагогическите 

специалисти 

     

2.1 Открит урок по 

математика – III 

„в” клас 

Ноември, 

2018 г. 

Петя Атанасова Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.2 Открит урок по 

литература - III 

„в” клас 

Ноември, 

2018 г. 

Вася Николова Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.3 Открит урок по 

Човекът и 

природата - III „б” 

клас 

Ноември, 

2018 г. 

Таня 

Господинова 

Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.4 Открит урок по 

Човекът и 

природата –IV „б“ 

клас 

Ноември, 

2018 г. 

Таня Милашка Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.5 Открит урок по 

Самоподготовка в 

ІV клас 

Ноември,  

2018 г.  

Учител ГЦО  Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.6 Открит урок по 

ФА – бинарен 

урок„Енергия“-с 

ученици от VII 

клас и IV клас 

Ноември,  

2018 г.  

 

Стефка Цакова  Обмяна на 

добри практики 

26 Протокол 

2.7 Математическо 

състезание II  

„а,б,в” класове 

Декември, 

2018 г. 

Ст.Петкова, 

М.Бешева, 

П.Личева 

Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 



2.8 Математическо 

състезание 6 клас 

„Математиката      

интересна и 

забавна 

Декември, 

2018 г. 

Стефка Цакова  Обмяна на 

добри практики 

8 Протокол 

2.9 Открит урок по 

ГИ – VI клас 

Население и 

политическа карта 

на Балканския 

полуостров 

Януари, 2019 

г. 

Светла 

Цветкова 

Обмяна на 

добри практики 

7 Протокол 

2.10 Открит урок по  

математика –V 

клас 

Януари, 2019 

г. 

Веска 

Александрова 

Обмяна на 

добри практики 

8 Протокол 

2.11 Открит урок по 

математика IV „а” 

клас 

Февруари, 

2019 г. 

Магдалена 

Йотковска 

Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.12 Открит урок по 

изобразително 

изкуство „Изразни 

средства в 

графиката“ – V 

клас 

Февруари, 

2019 г. 

Цветанка 

Иванова 

Обмяна на 

добри практики 

8 Протокол 

2.13 Открит урок по 

БЕ II „а” клас  

Март, 2019 г. Ст.Петкова Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.14 Открит урок по 

математика II „а” 

клас 

Март, 2019 г. П.Личева Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.15 Открит урок по 

Човекът и 

обществотото IV 

„а” клас 

Март, 2019 г. Т.Милашка Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.16 Викторина 

посветена на 3 

март IV  „а”, IV 

„б” , IV „в”  

класове 

Март, 2019 г. М.Йотковска, 

Т.Милашка,Ел. 

Христова 

Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.17 Открито 

занимание – 

драматизация на 

приказките „Дядо 

и ряпа” и 

Дядовата 

Март, 2019 г. М.Радулова 

Ек.Милева 

Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 



ръкавичка” – 

ПГ”а” и ПГ”б” 

2.18 Открит урок с 

представяне на 

презентация ІІІ 

клас – Занимания 

по интереси: 

Играем и сме 

здрави  

Март, 2019 г. Юлияна 

Стоянова 

Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.19 Открит урок по 

ГО – VII клас 

Държавите от 

Европейския съюз 

Март, 2019 г. Светла 

Цветкова 

Обмяна на 

добри практики 

7 Протокол 

2.20 Открит урок по 

АЕ – II Празник 

на буквите 

Март, 2019 г. Грета Станчева 

Петя  Тодорова 

Обмяна на 

добри практики 

7 Протокол 

2.21 Открит урок по 

БЗО „ Ролята на 

практическата 

дейност в 

часовете по 

природни 

науки“ –VI клас 

Март, 2019 г. Невелина 

Йорданова 

Обмяна на 

добри практики 

8 Протокол 

2.22 Открит урок по 

Изобразително 

изкуство II „а” 

клас 

Април, 2019 

г. 

М.Бешева Обмяна на 

добри практики 

18 Протокол 

2.23 Открит урок по 

История и ГО – 

VII  клас 

Великите 

личности на 

България 

Април, 2019 

г. 

Денчо Христов Обмяна на 

добри практики 

7 Протокол 

2.24 Открит урок с 

представяне на 

презентация – VІ 

и VІІ клас – 

Занимания по 

интереси: Млад 

еколог 

Април, 2019 

г. 

Владислав Йотов Обмяна на 

добри практики 

38 Протокол 

2.25 Открит урок по 

математик - V клас 

 

Май, 2019 г. Стефка Цакова Обмяна на 

добри практики 

8 Протокол 



2.26 Математико 

математическо 

състезание – VII 

клас   

 

Юни, 2019 г. Веска 

Александрова 

Обмяна на 

добри практики 

8 Протокол 

3. Участие в 

лектории, 

работни срещи, 

семинари и 

практикуми, 

съобразени с 

плана на МО 

     

3.1 Работна среща с 

новоназначени 

колеги 

Септември, 

2018 г. 

МО Работни срещи 38 Протокол 

3.2 Участие на 

преподавателите в 

съвещания по 

предмети 

Според 

графика на 

РУО 

Педагогически 

специалисти 

Работни срещи 38  

3.4 Повишаване на 

ПКС или 

придобиване на 

допълнителна 

професионална 

квалификация 

През 

учебната 

година  

Педагогически 

специалисти 

Квалификацио

нни курсове, 

семинари, 

тренинги, 

практикуми, 

онлайн 

обучения 

38  

3.5 Изграждане на 

ключови 

професионални 

компетентности: 

1.Портфолио на 

учителя и детето. 

2.Мултимедийна 

грамотност. 

През учебната 

година 

Магдалена 

Йотковска; 

МО начални 

учители; МО на 

педагогическит

е специалисти 

от групите за 

целодневна 

организация на 

обучение 

Работна среща 22 Протокол 

3.6 Участие в 

професионални 

конкурси, 

фестивали, 

конференции  

(училищно, 

областно, 

национално или 

През учебната 

година 

МО начални 

учители; МО на 

педагогическит

е специалисти 

от групите за 

целодневна 

организация на 

обучение 

Работна среща 22 Протокол 



международно 

равнище) 

3.7 Провеждане на 

съвещания в МО 

във връзка с:  

1.ИКТ- достъпни 

и недостъпни; 

2.Прилагане на 

интерактивни 

методи на работа; 

3.Изграждане на 

практически 

умения у 

учениците; 

4.Постигане на 

трайни резултати 

във ОВП  

През учебната 

година 

МО начални 

учители; МО на 

педагогическит

е специалисти 

от групите за 

целодневна 

организация на 

обучение 

Работна среща 22 Протокол 

3.8 Провеждане на 

обучение в МО 

във връзка с 

работата с 

родителите 

През учебната 

година 

МО начални 

учители; МО на 

педагогическит

е специалисти 

от групите за 

целодневна 

организация на 

обучение 

Обучение  22 Протокол 

3.9 „Музиката и 

новите                              

медии и 

модерните 

технологии. 

Музиката  в 

съвременната 

глобализация“ – 

презентация 

Октомври, 

2018 г. 

Яким Якимов 

МО 

„Природоматем

атическо 

направление, 

изкуства и ФВС 

Презнтация, 

дискусия 

8 Протокол  

3.10 Работа с ученици 

със СОП, с 

агресивно 

поведение и 

обучителни 

затруднения 

Ноември, 

2018 г. 

Мо 

„Хуманитално 

направление“; 

Психолог, 

Ресурсен 

учител и 

Педагогически 

съветник 

Работна среща, 

дискусия 

7 Протокол  

3.11 Работна среща – 

Работа с ученици 

със СОП –

хиперактивност и  

Януари, 2019 

г. 

МО начални 

учители; 

Психолог, 

Ресурсен 

Работна среща 21 Протокол 



обучителни 

затруднения. 

учител и 

Педагогически 

съветник 

3.12 Дискусия на тема: 

„Взаимодействие 

между класните 

ръководители и 

учителите в 

ГЦО.” 

Януари, 2019 

г. 

Учители ГЦО Дискусия  6 Протокол 

3.13 Работа с ученици 

със СОП – 

решаване на 

казуси 

Февруари, 

2019 г. 

МО начални 

учители; МО 

„Хуманитарнон

аправление“, 

МО 

„Природоматем

атическо 

направление, 

изкуства и 

ФВС” 

Практикум 

дискусия 

38  

3.14 Дискусия на тема: 

Портфолио на 

учител и ученик 

Април, 2019 

г. 

Учители ГЦО Дискусия  6 Протокол  

3.15 „Как да защитим 

личните си данни 

в интернет“ 

Април, 2019 

г. 

Веселин 

Арнаудов  

Презентация, 

дискусия 

8 Протокол  

3.16 Какво ново в 

образователните 

сайтове – 

споделяне на 

информация. 

Май, 2019 г. МО 

„Хуманитарнон

аправление“ 

Споделяне на 

опит 

6 Протокол  

3.17 Мениджмънт на 

ученическия клас 

Май, 2019 г. МО 

„Хуманитарнон

аправление“ 

Презентация  7 Протокол  

2. 3. Методически обединения.  

Задачи: развитие на интересите и творческия потенциал на учителите. Практическо изучаване на 

въпроси, явяващи се проблемни за определени групи педагози. Организация и координация на 

методическата работа. 

Провеждане на: 

2.3.1. тематични методически семинари – веднъж на учебен срок 

2.3.2. методически сбирки/ заседания – съгласно плановете на МО 

 

                                                                         



 

2.4. Работа с млади, новоназначени педагогически кадри 

№ Съдържание на 

дейността 

Срок/ период 

на 

провеждане 

Отговорник/

ци 

Организационно 

направление/ 

форма 

Очакван резултат 

Количес

твен 

(брой 

или %) 

Качес-

твен 

 

1 Съставяне на план 

за работа с младите/ 

новоназначените 

педагогически 

кадри 

Септември, 

2018 г. 

Председате-

ли на МО 

МО 38 план 

2 Подпомагане за 

изработване на 

съответна 

документация, 

програми 

Септември, 

2018 г. 

Председате-

ли на МО 

МО 38 Тематич-

ни 

планове и 

програми 

3 

 

 

 

Подобряване на 

уменията и 

професионалното 

израстване на 

младите/ 

новоназначени 

педагогически 

кадри: 

- посещение на 

уроци; 

- участие в 

работата на МО, в 

различни 

квалификации,      

 проекти       и   

програми. 

През учебната 

година 

Председате-

ли на МО 

МО 3 протокол 



 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 

 

 

№ 

 

Тема Форма Период на 

провеждане 

Обучител от … 

МО Начални учители 

1. Разглеждане на новите 

изисквания за изготвяне на 

годишните тематични 

разпределения. 

Работна среща Септември, 2018 г. Председател МО 

2. Запознаване с новата рамка 

за часа на класа. 

Работна среща Септември, 2018 г. Председател МО 

3. Приемане плана на 

методическото 

обединение.Изготвяне и 

провеждане на входни 

тестове за новата учебна 

година. 

Работна среща Септември, 2018 г. Председател МО 

4. Отчитане на резултатите от 

входните тестове. 

Работна среща Октомври , 2018 г. Класни 

ръководители 

5. 

 

Обобщаване на резултатите 

от учебно-възпитателната 

работа в края на първия 

учебен срок. Набелязване 

Работна среща Февруари, 2019 г. Класни 

ръководители 

2.5 Приемственост между различните етапи на образованието 

№ Съдържание на 

дейността/ тема 

Срок/  

период на 

провеждане 

Отговорник

/ци 

 

Организаци-

онно 

направление/ 

форма 

Очакван резултат 

Количест

вен (брой 

или %) 

Качес-

твен 

 

1. Тест за училищна 

готовност на 

постъпващите в 

подготвителна група 

и първи клас. 

Септември,  

2019 г. 

Учители І 

клас и ПГ 

МО начални 

учители 

4 Анализ 

2. „Мартенски 

празници” - отрити  

занимания в ПГ „а” и 

ПГ „б” – 

приемственост 

между ПГ и ІV клас 

Март, 

2019 г. 

Учители в 

ПГ и 

Учители ІV 

клас 

МО начални 

учители 

5 Протокол 

3. Приемственост  

между IV-ти и V-ти 

клас.  Анализ на 

резултатите от НВО 

за IV-ти  и VII – ми 

клас и показаните 

резултати в  V-ти 

клас  след края  на I-

вия учебен срок.                                                                                              

Февруари, 

2019г. 

Председа-

тели на МО 

МО 38 Протокол 



на мерки за отстраняване 

на допуснатите грешки 

 

6. 

Повишаване 

квалификацията на 

учителите чрез посещения 

на квалификационни 

курсове-споделяне на опит. 

Работна среща Април, 2019 г. Начални учители  

7. Анализ на резултатите от 

участието на учениците в 

НВО 

Работна среща Май, 2019 г. Учители IV клас 

8. Участие на 

преподавателите в 

съвещания по предмети 

 Според графика на 

РУО 

Начални учители 

9. Повишаване на ПКС или 

придобиване на 

допълнителна 

професионална 

квалификация 

 Според графика на 

РУО 

Начални учители 

10. 

 

Изграждане на ключови 

професионални 

компетентности 

1.Портфолио на учителя и 

детето. 

2.Мултимедийна 

грамотност. 

Работна среща; 

презентация 

 

М.Йотковска 

Начални учители 

11. 

 

Участие в професионални 

конкурси, фестивали, 

конференции ( училищно, 

областно, национално или 

международно равнище) 

 Според графика на 

РУО 

Начални учители 

12. Провеждане на съвещания 

в МО във връзка с:  

1.ИКТ- достъпни и 

недостъпни; 

2.Прилагане на 

интерактивни методи на 

работа; 

3.Изграждане на 

практически умения у 

учениците; 

4.Постигане на трайни 

резултати във ОВП  

Работна среща, 

дискусия, 

обучение 

Постоянен  Начални учители 



13. Провеждане на обучение в 

МО във връзка с работата с 

родителите 

Работна среща, 

дискусия, 

обучение 

Постоянен   Начални учители 

14. Входни тестове на 

учениците от 2-4 клас и 

диагностика на 

първокласниците за 

постъпването им в първи 

клас. 

 Септември, 2018 г. 

 

Класни 

ръководители 

 

15. Есенна изложба 

отприродни материали. 

Есенен празник в 

Подготвителните групи 

 Октомври, 2018 г. 
 

Учители ПГ 

16. Национална седмица на 

четенето 

 Октомври, 2018 г. 
 

Класни 

ръководители 

17. Работна среща – 

Разглеждане на 

нормативните документи, 

свързани с ОВП.Проучване 

и изменения в 

нормативните актове и 

наредби. 

Работна среща Октомври, 2018 г. 

 

Класни 

ръководители 

 

18. Седмица на толерантността 

- презентация 

презентация Ноември, 2018 г. М.  Йотковска 

19. Ден на Християнското 

семейство 

Празник  Ноември,  2018 г. Класни 

ръководители 

20. Открит урок по математика 

–III „в” клас 

Открит урок  

Добра практика 

Ноември,  2018 г. П. Атанасова 

21. Открит урок по литература 

- III „а” клас 

Откритурок 

Добра практика  

Ноември,  2018 г. В. Николова 

22. Открит урок по Човекът и 

природата - III „б” клас 

Открит урок  

Добра практика 

Ноември,  2018 г. Т. Господинова 

23. Открит урок по Човекът и 

природата – IV  „б” клас 

Открит урок  

Добра практика 

Ноември,  2018 г. Т. Милашка 

24. Участие на учениците от 

Начален етап в 

тържеството за празника на 

училището 

Тържество  Декември,  2018 г. Класни 

ръководители 

25. Коледен базар и Коледни 

тържества по класове 

Тържества, базар Декември,  2018 г. Класни 

ръководители 

26. Математическо състезание 

II „а,б,в” класове 

Състезание 

Добра практика 

Декември, 2018 г. Ст. Петкова, М. 

Бешева, П. Личева 



27. Отбелязване на Ромската 

Нова година – „Василица” 
 Януари,  2019 г. Класни 

ръководители 

28. Работна среща – Работа с 

ученици със СОП –

хиперактивност и  

обучителни затруднения. 

Работна среща 

дискусия 

Януари,  2019 г. Психолог, 

Ресурсен учител и 

Педагогически 

съветник,Класни 

ръководители 

29. Междинна диагностика по 

предмети 

 Януари,  2019 г. Класни 

ръководители 

30. Работна среща съвместно с 

МО прогимназиален етап –

Деискусия и решаване на 

казуси 

Работна среща Февруари,  2019 г. Ресурсен учител 

Психолог и 

Педагогически 

съветник, Класни 

ръководители 

31. Открит урок по математика 

IV  „б” клас 

Открит урок Февруари,  2019 г. М. Йотковска 

32. Мартенски празници в 

Подготвителни групи 

Празник, 

тържество 

Март,  2019 г. М. Радулова К. 

Милева 

33. Открит урок по БЕЛ 

 II „б” клас  

Открит урок Март  2019 г. Ст. Петкова 

34. Открит урок по математика 

II „в” клас 

Открит урок Март,  2019 г. П. Личева 

35. Открит урок по Човекът и 

обществотото IV „б” клас ” 

клас 

Открит урок Март,  2019 г. Т. Милашка 

 Викторина посветена на 3 

март  IV  „а”, IV  „б”и IV  

„в” класове 

Викторина  Март, 2019 г. М. Йотковска, Т. 

Милашка,Ел. 

Христова 

36. Работна среща съвместно с 

МО прогимназиален етап –

Деискусия и решаване на 

казуси 

Работна среща, 

тренинг 

Февруари, 2019 г. Ресурсен учител 

Психолог и 

Педагогически 

съветник,Класни 

ръководители 

37. Открито занимание – 

драматизация на 

приказките „Дядо и ряпа” и 

Дядовата ръкавичка” – ПГ 

„а” и ПГ „б” 

Открито 

занимание 

Март,  2019 г. М. Радулова Ек. 

Милева 

38. Великденска изложба Изложба  Април,  2019 г. Класни 

ръководители 



39. Открит урок по 

Изобразително изкуство II 

„б” клас 

Открит урок  Април,  2019 г. М. Бешева 

40. Седмица на детската книга  Април, 2019 г. Класни 

ръководители 

41. Подготовка и провеждане 

на НВО в  IV класове  

 Май,  2019 г. Учители IV клас 

42. Подготовка и участие на 

учениците от Начален етап 

послучай 24 май 

 Май, 2019 г. Класни 

ръководители 

43. Провеждане на 

крайгодишни тържества за 

приключване на учебната 

година и Празник на 

буквите в първите класове 

Тържества  Май, 2019 г. Класни 

ръководители 

44. Разработване и представяне 

на материали по темите, 

вкл. в плана на заседанията 

на МО 

 

Работна среща, 

заседание МО 

Юни, 2019 г. 

 

 

 

Разработване и 

представяне на 

материали по 

темите, вкл. в 

плана на 

заседанията на 

МО 

МО „Хуманитарно направление” 

1. Приемане на плана на МО 

за учебната2018/2019, 

предложения на членовете 

на МО 

Заседание Септември, 2018 г. Членове на МО 

2. Запознаване с измененията 

и допълненията в 

нормативните документи и 

ДОИ 

Съвместно 

заседание 

 Септември, 2018 г. Членове на МО 

3. Организиране на 

Откриване на учебната 

година 

Празник, 

тъпжество 

Септември, 2018 г. Марияна Илиева 

Димитър 

Михайлов 

4. Създаване на задачи, 

материали и изготвяне на 

критерии за оценка на 

тестове входно равнище по 

класове 

Работна    среща Октомври, 2018 г. Учители по 

предмети 

5. Анализ на резултатите от 

проведеното входно ниво 

по предмети и набелязване 

на мерки за 

предотвратяване на 

пропуските. 

Заседание Октомври, 2018 г. Учители по 

предмети 



6. Участие на 

преподавателите в 

съвещания по предмети. 

Квалификация По график Членове на МО 

7. Седмица на книгата Добра практика Октомври, 2018 г. Класни 

ръководители и 

учители по БЕЛ 

8 Взаимни посещения на 

открити уроци и 

презентации, участие в 

дискусии 

Обмяна на добри 

практики 

Постоянен Учители по 

предмети 

9. Работа с ученици със 

СОП,с агресивно 

поведение и обучителни 

затруднения 

Работна среща Ноември , 2018 г. Ресурсен учител 

10. Ден на народните будители 

– сценарий и отбелязване  

Празник, 

тъпжество 

Номври, 2018 г. Марияна Илиева 

Димитър 

Михайлов  

11. Коледен празник  Добра практика Декември, 2018 г. Вера Въл ова 

12. Създаване на сценарий и 

подготовка за празника на 

училището. 

Празник, 

тъпжество 

Декември, 2018 г. Марияна Илиева  

Димитър 

Михайлов  

13. Открит урок  

Население и политическа 

карта на Балканския 

полуостров. 

Открит урок по 

География и 

икономика в VI 

клас 

Януари, 2019 г. Св. Цветкова 

14. Работа с ученици със СОП – 

решаване на казуси 

Съвместна 

дискусия с 

другите  МО 

Февруари, 2019 г. Ресурсен учител 

Психолог 

Педагогически 

съветник 

15. Създаване на сценарий и 

организиране на честване 

на 3-ти март  

Празник, 

тъпжество 

Февруари- март, 

2019 г. 

Денчо Христов, 

Марияна Илиева  

Димитър 

Михайлов 

16. Фестивал на любимите 

приказки 

Добра практика Март, 2019 г. Вера Вълова 

17. Открит урок  

Държавите от Европейския 

съюз 

Открит урок по 

ГО VII клас 

Март, 2019 г. Св. Цветкова 

18. Празник на буквите  Открит урок по 

Английски език 

II клас 

Март, 2019 г. Петя Тодорова  

Грета Станчева  



19. Какво ново в 

образователните сайтове – 

споделяне на информация. 

Самообразоване, 

обмяна на добри 

практики 

Май, 2019 г. Членове на МО 

20. Мениджмънт на 

ученическия клас 

Презентация Май, 2019 г. В. Вълова 

21. Създаване на сценарий и 

организиране на честване 

на 24 – ти май 

Празник, 

тъпжество 

Май, 2019 г. Марияна Илиева 

Димитър 

Михайлов 

22. Открит урок 

Великите личности на 

България 

Открит урок по 

История и ГО VII 

клас 

Юни, 2019 г. Д. Христов 

23. 

 

Закриване на учебната 

година 

Празник, 

тъпжество 

Юни, 2019 г. Марияна Илиева 

Димитър 

Михайлов 

МО „Природоматематическо направление, изкуства и ФВС” 

 

1. Анализ на дейността на 

МО. Обсъждане на план на 

Методическото обединение 

за учебната 2018/ 2019 

година. Припомняне на 

промените в 

образователните стандарти 

на Наредба №12 за статута и 

професионалното развитие 

на учителите и промените в 

държавните образователни 

стандарти. 

Заседание МО Септември, 2018 г. Стефка Цакова 

2. Приемане  на плана на МО. 

Запознаване с нови 

обучителни програми за 

педагогически специалисти 

2018/2019 Избрани за 

гласуване на съвета: 

„Подходът  на обърнатата 

класна стая„ и „Електронен 

дневник-решение за 

ефективна комуникация 

между учители, родители и 

ученици„ 

Заседание МО Септември, 2018 г. Стефка Цакова 

3. Разработване и представяне 

на материали по темите, 

вкл. в плана на заседанията 

на МО 

Заседание МО Септември, 2018 г. Стефка Цакова 

4. Организация и провеждане 

на входящо равнище 

 Септември, 2018 г. Преподаватели  



5. Анализ на проведени 

писмени изпитвания 

(входящо ниво) 

 Септември, 2018 г. Преподаватели  

6. Участие в общински, 

областни, национални, 

квалификации 

 През учебната 

година 

Председателят на 

МО 

7. Повишаване на ПКС или 

придобиване на 

допълнителна 

професионална 

квалификация 

Квалификация  През учебната 

година 

Стефка Цакова 

8. Работа с учениците, 

срещащи затруднения при 

усвояването на УС 

 През учебната 

година 

Преподавателите 

9. Участие в професионални 

конкурси, фестивали, 

конференции на училищно, 

областно, национално 

равнище 

 През учебната 

година 

Преподавателите 

 

10. 

Създаване, попълване и 

систематизиране на банка с 

електронни уроци, 

презентации – по теми или 

направления 

 През учебната 

година 

Преподавателите 

11. Създаване и допълване на 

банка с материали за 

диагностициране (вкл. 

проверка и оценка) на 

учениците/ децата 

 През учебната 

година 

Преподавателите 

12. Създаване на интерактивни 

продукти (презентации и 

др.) за подобряване 

работата с учениците/ 

децата  

 През учебната 

година 

Преподавателите 

13. Подготовка за олимпиади и 

състезания на различно 

ниво и различен формат 

(вкл. онлайн). 

 През учебната 

година 

Преподавателите 

14. Подготовка на ученици за 

участие в конкурси, 

конференции на различно 

ниво (могат да бъдат 

изписани на отделни редове 

 През учебната 

година 

Преподавателите 



конкурсите, 

конференциите, когато има 

информация за тях) 

15. Провеждане на обучение в 

МО във връзка с 

приложението в ОВП на 

1.ИКТ 

2.Интерактивни методи 

3.Актуализиране на комп. 

умения 

Обучение  През учебната 

година 

Преподаватели по 

ИТ 

 

 

 

 

16. Участие в екипи за 

разработване на проектни 

предложения на училищно 

ниво 

 През учебната 

година 

Преподаватели  

17. Разработване на материали 

за провеждане на 

различните видове писмени 

изпитвания 

 През учебната 

година 

Преподаватели  

18. Анализ на резултатите от 

входните нива по предмети. 

 

Заседание МО Октомври, 2018 г. Преподаватели  

19. Открит урок по физика и 

астрономия -бинарен 

урок „Енергия“- с 

ученици от VII клас и 

IV клас  

Открит урок Октомври, 2018 г. Стефка Цакова 

20. Презентация „Музиката и 

новите                              медии 

и модерните технологии. 

Музиката  в съвременната 

глобализация“ – 

презентация 

Презентация в 

МО 

Октомври, 2018 г. Яким Якимов 

21. Спортно състезание по 

тенис на маса 

Спортно 

състезание 

Ноември, 2018 г. Йонко Вутов, 

Христо Тошков 

22. Зимен турнир – бадминтон 

 

Спортен хурнир Декември, 2018 г. Йонко Вутов, 

Христо Тошков 

23. Математическо състезание  

VI клас „Математиката      

интересна и забавна“ 

Състезание  Декември, 2018 г. Стефка Цакова 

24. Открит урок по  математика 

в V  клас 

Открит урок Януари, 2019 г. Веска 

Александрова 

25. Открит урок по 

изобразително изкуство 

„Изразни средства в 

Открит урок Февруари , 2019 г. Цветанка Иванова 



графиката“ – 5 клас 

26. Спортно състезание –

футбол на малки врати 

Спортно 

състезание 

Февруари, 2019 г. Йонко Вутов, 

Христо Тошков 

27. Отчитане на резултатите от 

успеха през І-ия срок на 

учебната 2018/2019 г.; 

Заседание МО Февруари, 2019 г. Преподаватели  

28. Работа с ученици със СОП – 

решаване на казуси 

Съвместна 

дискусия с 

другите  МО 

Февруари, 2019 г. Ресурсен учител 

Психолог 

Педагогически 

съветник 

29. Открит урок по биология и 

здравно образование „ 

Ролята на практическата 

дейност в часовете по 

природни науки“ – VI клас 

Спортно 

състезание 

Март, 2019 г. Невелина 

Йорданова 

30. Как да защитим личните си 

данни в интернет 

Сбирка на МО 

обучение 

Март, 2019 г. Веселин Арнаудов 

31. Спортно състезание – тенис 

на маса,  турнир по хандбал 

– отбелязване на 8-ми април 

– международен ден на 

ромите 

Спортно 

състезание 

Април, 2019 г. Йонко Вутов, 

Христо Тошков 

32. Открит урок по математика 

в V клас 

Открит урок Май, 2019 г. Стефка Цакова 

33. Математическо състезание 

вVII  клас   

Състезание  Юни, 2019 г. Веска 

Александрова 

34. Отчитане на резултатите от 

годишния успех на 

учениците 

Заседание МО Юни, 2019 г. Преподаватели  

35. Организация и провеждане 

на  изходно равнище 

 Май - юни, 2019 г. Преподаватели  

36. Анализ на проведени 

писмени изпитвания  

(изходящо ниво) 

 Юни, 2019 г. Преподаватели  

37. Участие във фестивал 

„Отворено сърце‘ – 

гр.Търново 

 Юни, 2019 г. Невелина 

Йорданова 

МО на педагогическите специалисти от групите за целодневна организация на 

обучение 

 

1. Разглеждане на новите 

изисквания за изготвяне на 

Работна среща Септември, 2018 г. Юлияна Стоянова 



годишните тематични 

разпределения. 

2. Приемане плана на 

методическото обединение. 

Работна среща Септември, 2018 г. Учители в ГЦО 

 

3. Участие на 

преподавателите в 

съвещания по предмети 

Съвещания  според графика на 

РУО 

Учители в ГЦО 

4. Повишаване на ПКС или 

придобиване на 

допълнителна 

професионална 

квалификация 

Квалификация  според графика на 

РУО 

Учители в ГЦО 

5. Изграждане на ключови 

професионални 

компетентности – 

участие в дискусии на 

тема: 

1. Портфолио на учителя и 

детето. 

2. Взаимодействие между 

класни ръководители и 

учители. 

3. Разглеждане на новите 

нормативни документи. 

Дискусия  Постоянен  Учители в ГЦО 

6. Участие в професионални 

конкурси, фестивали, 

конференции ( училищно, 

областно, национално или 

международно равнище) 

Конференции  Според  графика на 

РУО  

Учители в ГЦО 

7. Провеждане на съвещания 

в МО във връзка с:  

1.ИКТ- достъпни и 

недостъпни; 

2.Прилагане на 

интерактивни методи на 

работа; 

3.Изграждане на 

практически умения у 

учениците; 

4.Постигане на трайни 

резултати във ОВП ; 

Дискусии 

работни срещи 

Постоянен  Учители в ГЦО 

8. Провеждане на обучение в 

МО във връзка с работата с 

родителите 

Обучение  Постоянен     Учители в ГЦО 



9. Срещи-разговори с 

учителите, преподавали на 

ученици със СОП  за 

осъществяване на 

приемственост  

Дискусия  Септември,  2018 г. Учители в ГЦО 

10. Запознаване на членовете с 

новите нормативни 

документи на МОН и 

приемане на плана на МО 

Работна среща Септември, 2018 г. 

 

Учители ГЦО 

 

11. Входни тестове на 

учениците от 2-7 клас и 

диагностика на 

първокласниците за 

постъпването им в първи 

клас 

 Септември,2018 г. 

 

Октомври, 2018 г. 

 

Учители ГЦО 

 

12. Есенна изложба 

отприродни материали. 

Изложба  Октомври, 2018 г. 

 

Учители ГЦО 

 

13. Национална седмица на 

четенето. 

 Октомври, 2018 г. 

 

Учители ГЦО 

14. Открит урок по 

Самоподготовка в ІV клас 

Открит урок Ноември, 2018 г.  

 

Учител ГЦО  

15. Индивидуален спорт – 

състезание по тенис на маса 

VІ и VІІ клас. 

Състезание  Ноември, 2018 г. Владислав Йотов 

16. Дискусия на тема: 

„Разглеждане на новите 

нормативни документи.” 

дискусия Ноември, 2018 г. Учители ГЦО 

17. Седмица на толерантността  Ноември, 2018 г. Учители ГЦО 

18. Ден на Християнското 

семейство 

Празник  Ноември, 2018 г. Учители ГЦО 

19. Участие на учениците в 

тържеството на празника на 

училището 

Тържество  Декември,  2018 г. Учители ГЦО 

20. Участие на учениците в 

Коледния  базар  

Базар  Декември, 2018 г. Учители ГЦО 

21. Отбелязване на Ромската 

Нова година – „Василица” 

 Януари, 2019 г. Учители ГЦО 

22. Дискусия на тема: 

„Взаимодействие между 

класните ръководители и 

учителите в ГЦО.” 

Дискусия  Януари, 2019 г. Учители ГЦО 



23. Подготовка на учениците за 

участие в математическо 

състезание в училище І – ІV 

клас 

 Февруари, 2019 г. Учители ГЦО 

24. Обобщаване на резултатите 

от учебно-възпитателната 

работа в края на първия 

учебен срок. Набелязване 

на мерки за отстраняване на 

допуснатите грешки. 

 Февруари, 2019 г. Учители в ГЦО 

 

25. Открит урок с представяне 

на презентация ІІІ клас – 

Занимания по интереси: 

Играем и сме здрави  

Открит урок Март, 2019 г. Юлияна Стоянова 

26. Подготовка на изложба от 

детски рисунки и 

мартеници 

 Март, 2019 г. Учители ГЦО 

27. Дискусия на тема: 

Портфолио на учител и 

ученик 

Дискусия  Април, 2019 г. Учители ГЦО 

28. Празник на здравето Празвик  Април, 2019 г. Учители ГЦО 

29. Седмица на детската книга  Април, 2019 г. Учители ГЦО 

30. Великденска изложба Изложба  Април, 2019 г. Учители ГЦО 

31. Открит урок с представяне 

на презентация – VІ и VІІ 

клас – Занимания по 

интереси: Млад еколог 

Открит урок Април, 2019 г. Владислав Йотов 

32. Повишаване 

квалификацията на 

учителите чрез посещения 

на квалификационни 

курсове-споделяне на опит. 

Квалификация  Април, 2019 г; Учители в ГЦО 

 

33. Подготовка на учениците за 

НВО в 4 класове и изходни 

нива в ГЦО за отчитане на 

резултатите от УВР 

 Май, 2019 г. Учители ГЦО 

34. Колективен спорт – 

състезание между 

учениците от І до VІІ клас 

/спортни игри/ 

Състезание  Май, 2019 г. Учители ГЦО 

35. Подготовка и участие на 

учениците в дейности, 

свързани с празника 24 май 

Празник, 

тържество 

Май, 2019 г. Учители ГЦО 



36. Подготовка за 

крайгодишните тържества 

за приключване на учебната 

година 

Празник, 

тържество 

Май – юни, 2019 г. Учители ГЦО 

37. Разработване и представяне 

на материали по темите, 

вкл. в плана на заседанията 

на МО 

Работна среща, 

заседание МО 

Юни, 2019 г. Учители ГЦО 

 

VIІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА.  

  

РЕЗУЛТАТИ:  

1. Разработена система за квалификационна дейност в училище;   

2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на 

съвременните условия;   

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.   

8. Действащи Професионални учещи общности като форма за самоусъвършенстване и 

професионално израстване на кадрите;   

9. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на 

резултатите от тях;   

10 . Институционална банка с добри практики и квалификационен опит, придобит от 

педагогическите специалисти .  

 

 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА.  

 

1. Критерии и индикатори за качествена оценка:  

- степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията,  

- приложимост на наученото в работна среда,  

- влияние върху резултатите от обучението и възпитание на учениците,  

- влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището, 

- реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението,  

- промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението.  

  

2. Критерии и индикатори за количествена оценка:  

Брой участия в обучения:  



- на целия колектив, по методически обединения, взаимни и индивидуални 

/краткосрочни, продължаваща квалификация, институционална и 

извънинституционална квалификация/  

- видове квалификационни дейности – извънинституционални /регионални, национални 

и международни/, институционални, дистанционни, webбинари, по национални и 

европейски програми, самообразование.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


