
 
 
 

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

„КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“ 
 

          

 

 

 
ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

утвърден със Заповед № УД - 583/01.09.2020 г. 

Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за 

продължаваща квалификация, определяни ежегодно от МОН. 

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с 

педагогическия съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти. 

        

 

 

 

 



І. ЦЕЛИ  

1. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите. 

3. Ежегодно повишаване на квалификацията на учителите, в не по-малко от един квалификационен кредит (16 академични часа). 

4. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и компетентности. 

5. Осигуряване комплекс от условия за модернизиране на образователния процес в училище и улесняване на професионалната 

мобилност. 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на 

училището. Към него да се добавят и плановете на методичните обединения, като действена форма за усъвършенстване на 

учителите. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на 

педагогически опит и добри практики, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагане на интерактивни 

методи на работа с учениците. 

3. Да се изработят професионални портфолиа, които отразяват постигнатите компетентности на всички учители, съобразно 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

4. Професионално усъвършенстване и кариерно развитие на педагогическите специалисти чрез последователно придобиване на 

професионално-квалификационни степени. 

5. Квалификационната дейност да съчетава специализирана професионална и методическа компетентност, за успешното 

усвояване на учебното съдържание по преподаваните предмети, с цел покриване на ДОС и развиване уменията на учениците 

за решаване на проблеми. 

6. Да се създадат условия за делова и колегиална атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и решаване на 

констатирани трудности и проблеми.  

7. 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. 

8. 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 ученици 

 



III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (ВИ) 

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)  
 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  (ВК) (планира се при установена необходимост)   
 

Вид квалификация / Тема 

Организационна форма 

/лектории, 

вътрешноинституционалн

и дискусионни форуми, 

открити практики, 

методическо подпомагане, 

презентации на творчески 

проекти, резултати и 

анализи на педагогически 

изследвания и 

постижения, споделяне на 

иновативни практики/ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

 

Ръководител/отговорник 

за провежданата 

квалификационна форма 

Брой 

академични 

часове 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. ВИ: Приложение на 

ЗПУО и Държавни 

образователни стандарти в 

СПГ: Запознаване с новости в 

нормативната уредба на 

професионалните училища за 

учебната 2020/2021 година – 

нови професии 

вътрешноинституционални 

дискусионни форуми 

ІХ - Х 

2020 

 

педагогически 

персонал 

 

 

 

директор; 

заместник-директор учебна 

дейност 

2 

2. ВИ: Дейности на 

методичните обединения за 

повишаване качеството на 

професионалната подготовка  на 

училищно ниво: Изготвяне и 

приемане плановете на 

методичните обединения 

методическо подпомагане; 

споделяне на иновативни 

практики 

ІХ - Х 

2020 

 

педагогически 

персонал 

 

заместник-директор учебна 

дейност 

2 

 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 

3. ВИ: Работа със 

съвременни учебно-технически 

и дидактически средства за 

прилагане на интерактивни 

образователни технологии и 

образователен софтуер. 

лектории, открити практики 

ІХ - VІ 

2020 - 2021 

 

педагогически 

персонал 

 

 

заместник-директор учебна 

дейност 
12 

4. ВИ: „Работилница за 

успех“ 

вътрешноинституционални 

дискусионни форуми; 

методическо подпомагане 

Х - VІ 

2020 - 2021 

 

педагогически 

персонал 

 

директор;  

заместник-директор учебна 

дейност 

16 

5. ВК: Специфика на 

обучението чрез работа (дуална 

система на обучение) 

вътрешноинституционални 

дискусионни форуми; 

методическо подпомагане 

ІХ - Х 

2020  

 

педагогически 

персонал 

 

заместник-директор учебна 

дейност 
2 

6. ВК: Превенция на 

насилието, агресията и други 

негативни прояви в училище: 

Тормоз – дефиниране, видове 

кибертормоз 

лектория ХІ-ХІІ 2020 

педагогически 

персонал 

 

заместник-директор учебна 

дейност 
2 

7. ВК: Изготвяне  на проект 
презентации на творчески 

проекти 
ІІІ 2021 

педагогически 

персонал 

 

директор 16 

8. ВК: Ефективно 

изпълнение на национални 

програми на МОН за 2019 г. 

методическо подпомагане; 

споделяне на иновативни 

практики 

Х – ХІ 2010 

педагогически 

персонал 

 

директор 4 

9. ВК: Ефективно 

изпълнение на предложената 

иновация по проект „Моето 

студио за красота – традиция и 

дигиталност“. 

методическо подпомагане; 

резултати и анализи на 

педагогически изследвания 

и постижения 

ІХ.2019 – 

VІ.2020 

педагогически 

персонал 

 

заместник-директор учебна 

дейност 
6 

10. ВК: Тестови практики за 

оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 

методическо подпомагане; 

резултати и анализи на 

педагогически изследвания 

и постижения 

VІ.2021 

педагогически 

персонал 

 

заместник-директор учебна 

дейност 
6 

 

Забележка: в колона „Вид квалификация/Тема“ за вид е вписана вътрешноинституционална или въвеждаща квалификация. 



ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Тема 

Организационна форма 

/курс, семинар, тренинг, 

школа, практикум, 

лектория, уебинар, 

специализации и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

Брой 

академични 

часове 

 

Източник на 

финансиране 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Насоки за организацията и 

провеждането на учебния процес по 

съответните учебни предмет 

лектория 

ІХ - Х 

2020  

 

педагогически 

персонал 

 

2 

Не се предвижда 

2. Практически аспекти на методиката 

на обучение по специалностите, изучавани 

в гимназията. 

курс 

 

2020 - 2021 

 

педагогически 

персонал 

 

16 

Не се 

предвижда/училищен 

бюджет 

3. Извършване на вътрешна оценка на 

качеството  на образованието в СПГ 
тренинг 2020 - 2021 

работна група по 

качеството 
16 

Не се предвижда 

4. Превенция на насилието, агресията 

и други негативни прояви в училище: 

Ролята на учителя за изграждане на 

позитивен климат в клас. 

обучение 
ХІ - 2020 

 

педагогически 

персонал, 

родители 

 

2 

Не се предвижда 

5. Превенция на насилието, агресията 

и други негативни прояви в училище: 

Конфликтите в училище – причини за 

възникване и начини за тяхното решаване. 

обучение ХІ-ХІІ 2020 

педагогически 

персонал, 

родители 

 

2 

Не се предвижда 

6. Превенция на насилието, агресията 

и други негативни прояви в училище: 

Превенция на употребата на наркотици 

обучение ХІ-ХІІ 2020 

педагогически 

персонал, 

родители 

 

2 

Не се предвижда 

7. Превенция на насилието, агресията 

и други негативни прояви в училище: 

Превенция ня ранното забременяване – 

сексуално образование 

обучение ХІ-ХІІ 2020 

педагогически 

персонал, 

родители 

 

2 

Не се предвижда 

8. Превенция на насилието, агресията 

и други негативни прояви в училище: 

Партниране между семейство и училище. 

обучение ХІ-ХІІ 2020 

педагогически 

персонал, 

родители 

 

8 

училищен бюджет; 

проекти 



 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

9. Етническа и религиозна 

толерантност и преодоляване на 

мултиетнически различия 

тренинг І 2021 

педагогически 

персонал, 

родители 

 

4 - 8 

училищен бюджет; 

проекти 

10.  Превенция на  преждевременното 

напускане на учениците 
семинар  

педагогически 

персонал, 

родители 

2 

Не се предвижда 

11.  Обмяна на информация между 

учители за решаване на проблеми, 

свързани с поведението на ученици. 

тренинг ІІІ 2021 

педагогически 

персонал, 

родители 

 

4 

Не се предвижда 

12.  Развиване на партньорство с 

работодатели, национално представителни 

и браншови организации в областта на 

услугите за личността и стопанското 

управление 

семинар 
ІХ.2020 – 

VІ.2021 

педагогически 

персонал, 

родители, 

работодатели, 

национално 

представителни и 

браншови 

организации  

4 

Не се предвижда 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 10  от 01.09.2020 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната година.  

2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година. 

 

 

 


