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І. ЦЕЛИ 

 
1.  Повишаване на професионалната компетентност на учителите в областта на научната, педагогическата и методическата подготовка 

и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.     

       2.  Усъвършенстване на педагогическите кадри в прилагането на нови и иновативни технологии за представяне на учебното 

съдържание; усъвършенстването на материално-техническата база в училище.                                                                                                                                     

3.  Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване на резултатите от учебната дейност и участие в извънкласни 

дейности.                                                                                                                                                                                                           

4.  Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и навици чрез формиране на умения 

за самостоятелно учене, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците;                                                  

5.  Придобиване на допълнителни умения за работа с ученици със специални образователни потребности.                                                                            

6. Придобиване на умения за представяне по достъпен начин на добри практики и постижения на други учители.  

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 
. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чиито план е неразделна част от 

годишния план на училището. Към него да се добавят и плановете на МО и ПК. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и 

обучение, чрез обмяна на педагогически опит. 

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на 

успехи и неуспехи, трудности и 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. 



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА” 
9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул.”България” №22 

Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 

 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg  

   Уеб сайт: sou-kavarna.com 
 

 

 

 

7. Да се внедрят иновативни практики за повишаване качеството на обучение по ПП: 

7.1. иновации за интерактивно обучение 

7.2. иновации за оценяване знанията на учениците 

 

 

 ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
  

 

Въвеждаща квалификация Продължаваща квалификация 

Тема 

Форма 

(семинар, 

обучение, 

тренинг, др.) 

Време на 

провеждане 

Целева група 

(брой) 
Тема 

Форма 

(семинар, 

обучение, 

тренинг, др.) 

Време на 

провеждане 

Целева 

група 

(брой) 

Брой 

академични 

часове 

Разработване на планове за 

дейността на методичните 

обединения 

Работна 

среща 
септември членовете на 

МО 
Придобиване на 

ПКС 
обучение Април-

юни 

учители 32 

„Работа с учебна документация. 

Работа с Електронен дневник“. 

 

 

Работна 

среща 

септември Всички 

учители 
Формиране и 

мотивация на 

екипи. 

Управление и 

координация на 

педагогическите 

екипи.  

обучение ноември учители 32 

Оказване на методическа и 

педагогическа помощ на млади 

колеги. 

Дискусия септември 
новопостъпили  

у-ли 

Иновативни 

подходи в 

организацията на 

обучението 

обучение март учители 16 
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Работа с онлайн платформи 
Работна 

среща 
септември 

Всички 

учители 

 За оценители на 

НВО 

обучение Януари-

март 

учители 16 

Работа при Ковид 19 лекция септември 
Всички 

учители 

 За оценители на 

ДЗИ 

обучение Януари-

март 

учители 16 

Провеждане на 

квалификационни методически 

сбирки с учителите за 

обсъждане на изменения в 

нормативната  уредба . Правила 

за прилагането им 

Дискусия октомври 
членовете на 

МО 

     

Ползата от целодневното 

обучение и обмяна на добри 

практики  

Дискусия ноември 
Учители в 

ПИГ 

     

„Анализ на резултатите от 

проведеното входно ниво по 

предмети и набелязване на 

мерки за предотвратяване на 

пропуските”. 

Дискусия ноември 
членовете на 

МО 

     

Обмяна на опит между 

учителите 

 „ Учители помагат на учители” чрез 
подготовка за провеждане на открити 
уроци.) 

Работна 

среща; 

Дискусия 

февруари 
членовете на 

МО 

     

Профилираната подготовка – 

предизвикателство и 

перспективи 

 

семинар 

 
април 

Учители от 

гимназиален 

етап 
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Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол №11 от 10.09.2020г.  

 

 

Приложение: Утвърдени Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на 

участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.  


