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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 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:       

ЕМИЛ АНДОНОВ   

ДИРЕКТОР СУ „СТ. КАРАДЖА“ 

ГР. КАВАРНА 

 

 

 

 

ПЛАН  

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 

УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планът за квалификационна дейност е приет с решение на педагогическия съвет – 

протокол №1/25.09.2018г. 
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АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 

ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД  

Цялостната дейност на СУ "Стефан Караджа" е подчинена на държавната политика в областта на 

образованието за постигане на държавните образователни изисквания и реализация на учебните 

планове и програми, на  целите  и задачите на  образователно - възпитателния процес. В 

училището през учебната 2017/2018 година се обучаваха 583  ученика, разпределени в 29 

паралелки.   

І – VІІ клас – общообразователни паралелки  

След завършен VII клас:   

  чуждоезиков  профил  с  интензивно  изучаване  на  английски  език;  профилиращи 

предмети - английски език, втори чужд език, български език и история 

 Математически профил  - с  интензивно  изучаване на английски език; профилиращи 

предмети: математика, информатика, география и икономика и английски език 

  

След завършен VIII клас:   

 непрофилирано обучение с възможност за избор на предмети за задължително избираема 

подготовка от всички културно-образователни области. 

    В  училището  ни  е  създадена  система  за  организация  по  всички  видове  дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 

образователно -  възпитателния  процес. Правилното  планиране  на ОВП  е  решаващо  условие  

за  усъвършенстване качеството  на  организацията,  структурата  и  методиката  на  обучение  в  

училище.  

    Постигнати  са успехи в следните направления:  

  високи резултати от НВО в VІІ кл – второ място по БЕЛ в областта ; 

  високи резултати от ДЗИ; 

  прием на завършилите във ВУЗ над 90%;  

  оптимални условия за развитие на творческите и познавателни   възможности на 

учениците;  

  повишаване мотивацията на учениците за учебен труд чрез целенасочената дейност по 

всички учебни  дисциплини  с  акцент  върху  необходимостта  и  значимостта  на  

конкретни  знания  за успешна житейска реализация;  

    Ученици  на  СУ  "Стефан Караджа"  взеха  участие  в  различни  конкурси  –  литературни,  по  

изобразително  изкуство и музика,  в  състезания  по  математика  и  спорт,  в олимпиади  и  

първенства  на  различни  нива  –  училищно,  общинско,  областно,  национално  и заслужиха 

призови места и награди.  

 В СУ  "Стефан Караджа" работят 62 педагогически специалисти и 15 непедагогически персонал. 

От тях : 

- младши учители -4; 

- учители -10; 

- старши учители -42; 

- главни учители – 4; 

- пом. директор УД – 1; 

- педагогически съветник – 1. 
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  В училището работят високо квалифицирани  професионалисти – учители с ІІ ПКС – 12; 

с ІІІ ПКС – 1;с ІV ПКС – 3;с V ПКС – 7. През учебната 2017-2018г. още 3 педагогически 

специалисти получиха V ПКС.  

Учителите в СУ „ Стефан Караджа“ продължават да усъвършенстват своята 

квалификация. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички 

аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране на образователния 

процес в училище. 

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. 

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

и умения. 

 

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

от годишния план на училището /към него се добавят и плана на методическото обединение/.                                                                                             

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 у 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. 

 

II. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешно-училищната система за квалификация. 

2. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за 

самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване на документацията . 

3. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците. 

4. 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 ; 

- 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 ЗПУО  от 

учениците и прилагане на ефективни  мерки за регулиране при отклонения. 

5. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:  

- квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; 

- педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО – Добрич; 

- актуализиране на педагогическите технологии и УТС; 
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-обмяна на добри практики в МО. 

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

- текуща поддръжка на МТБ и хигиената; 

- оптимизиране на интериора на класните стаи с цел естетизация, функционалност и 

познавателно – възпитателно въздействие; 

- диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната общност  

формулиране и прилагане на корекционни мерки. 

7. Ориентиране на обучението по  професионална подготовка към  потребностите на пазара на 

труда чрез:  

- квалификация за повишаване на компетенциите за провеждане на модерно  обучение; 

- осъществяване на актуално теоретично  обучение; 

- оптимизиране на практическото обучение чрез разширяване на тренировъчната форма на  

обучение . 

 

III.  ФИНАНСИРАНЕ 

От бюджета на СУ „Стефан Караджа“ 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

      Предвидените за изпълнение мерки и дейности през 2018/2019 г. са ориентирани както 

към подготовка, продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри, 

така и към продължаваща квалификация на педагогическите кадри: 

- утвърждаване на постигнатите резултати от обученията по посока на 

практическата приложимост; 

- създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на 

професионалното усъвършенстване на педагогическите кадри; 

- актуализиране на знания, умения и компетентности по ключови 

направления; 

- надграждане на управленски компетентности на педагогически кадри с 

управленски функции – директори и зам.директор; 

- анализ на системата за подготовка, продължаваща квалификация и 

кариерно развитие на педагогическите кадри. 

 

V. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

№ Тема Форма 

Период на 

провеждан

е, 

времетраен

е 

Целева 

група 

Отговорник за 

провеждането 

Лектор/ 

организация 

1 Придобиване на 

ПКС 

външноуч

илищна 

Септември 

2018 

Елена 

Русева-

Милкова 

Директорът 
ДИПКУ  

Варна 
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2 

Участие на учители 

те в работни  

съвещания 

, организиран и 

от РУО-Добрич. 

 

Вътреш 

ноучилищ

на 

Септември 

Октомври 

2018 

учители Директорът   учители 

4 

Наредбата за 

оценяване на 

резултатите от 

обучението на 

учениците. 

вътрешно

училищна 

Ноември 

2018 
учители 

Зам. 

Директорът УД Ел.Ташкова 

5 
Работа с 

интерактивна дъска 

вътрешно

училищна 

Януари 

2019 
учители Директорът  Хр.Киров 

6 

„Агресията в 

училище. 

управление на 

гнева и контрол на 

агресивното 

поведение” 

 

Външно 

училищна 

Април 

2018 

Кл. 

ръководи

тели 

Председател на 

МО на 

класните 

ръководители 

Външен 

лектор 

 

  

 


