
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

НА 57 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ“

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 училището.
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 вътрешноучилищната 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.

I. ЦЕЛИ
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите.
2. Развиване на професионалните умения и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.
3. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в 

съответствие с динамиката на общественото развитие и образователните изисквания, поставени от Закона за 
предучилищното и училищното образование.



4. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни промени при овладяването на знания, умения и 
навици. Осигуряване на достъпно, всеобхватно, качествено училищно образование и възпитание на учениците от V - XI-ти клас. 
Повишаване на успеха на учениците чрез усъвършенстване на професионалните умения на работещите в училището педагогически 
специалисти.

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Разработване на система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план.
2. Стимулиране на учителите към самоподготовка и самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация и 

обмяна на педагогически опит.
3. Подобряване на екипната работа в училище като се създадат условия за делова и колегиална атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи и преодоляване на неуспехи, трудности и проблеми.
4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети и да е в съответствие с 

приоритетите на съвременната образователна система.
5. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разноообразни форми и методи на преподаване, проверка и оценка 

на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
6. Усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване и да се стимулират професионалните изяви на учителите. Усвояване 

на ключовите компетентности, необходими за успешна реализация и активен граждански живот на учениците и акцентиране върху 
практическото приложение на знанията в ежедневието на човека.

7. Членовете на учителския колектив да се включат в дейности по прилагане на Държавния образователен стандарт за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за повишаване качеството на образованието и 

въвеждане на иновации в образователния процес.
2. Подобряване на ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното съдържание, повишаване мотивацията на учениците и 

стимулиране на личностната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни 
практически задачи.

3. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и компетенциите на учениците за интерпретиране и 
прилагане на учебното съдържание чрез практическа дейност.

4. Формиране на професионални умения у младите учители и успхешна адаптация в училищна среда на новоназначените педагогически 
специалисти.
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IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

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

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ (планира се при установена необходимост)

Вид квалификация / 
Тема

Организационна форма 
/лектории, 

вътрешноинституционални 
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/отго- 
ворник за 

провежданата 
квалификационна 

форма

Брой 
академични 

часове

1. Изработване, 
провеждане и 
анализиране на 
резултатите от входните 
нива по МО.

Семинар м.09.22 г. Учители от МО 
“Хуманитарни науки“, 
МО„Природоматематически 
науки“

30

Председатели на 
МО 

ЗДУД

2

2. Работа с учебна 
документация. Работа с 
НЕИСПУО и 
електронен дневник, 
тестове, администриране 
на профили за класни 
ръководители.__________

Уебинар

м.09.22 г.
Всички учители и 

възпитатели

ЗДУД и РНИКТ 4
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3. Съгласуване и 
уеднаквяване на 
критериите за проверка 
и оценка на знанията и 
уменията на учениците.

Семинар

м. 10.22 г.

Учители от МО 
“Хуманитарни науки“, МО 
„Природоматематически 
науки“,МО“Професионално 
направление“

30

Председатели на 
МО

2

4.3апознаване с новите 
учебни планове за VI-ти 
клас.

Семинар
м.10.22 г.

Всички учители и 
възпитатели

ЗДУД 2

5.Технология за работа с 
деца с хиперактивно 
поведение и дефицит на 
внимание в условията 
на училище.

Семинар

м. 11.22 г.
Всички учители и 

възпитатели

ЗДУД 16

б.Тестовете като 
средство за 
прогнозиране, 
планиране и оценяване 
на учебната 
дейност/анализи и 
изводи/.

Семинар

м.02.23 г.

Учители от МО 
„Природоматематически 

науки“
10

Председател на 
МО

„Природоматемат 
ически науки“

2

7.Междупредметните 
връзки.

Дискусия

м.03.23 г.
Учители от МО 

„Природоматематически 
науки“

10

Председател на 
МО

„Природоматемат 
ически науки“

2

8.Как да повишим 
качеството на 
обучението?

Дискусия

м.04.23 г.
Учители от МО 

“Хуманитарни науки“ 
10

Председател на 
МО 

“Хуманитарни 
науки“

2
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Забележи: в колона „Вид квалификация / Тема“ за вид се вписва вътрешноинституционална или въвеждаща квалификация.

9.Мястото на 
електронните учебници 
в обучението и 
използване на 
електронни ресурси.

Дискусия

м.05.23 г. Учители по природни науки-5

РНИКТ 2

10.Обмяна на опит на 
тема „Работата с 
изявени и изостанали 
ученици“.

Споделяне на добри 
практики

м.05.23 г.

Учители от МО 
“Хуманитарни науки“, МО 
„Природоматематически 
науки“,МО“Професионално 
направление“

30

ЗДУД 2

11.Методически сбирки 
за обсъждане на 
резултатите от НВО и 
ДЗИ.

Семинар

м.06.23 г.

Учители от МО 
“Хуманитарни науки“, МО 
„Природоматематически 
науки“,МО“Професионално 
направление“-! 5

ЗДУД 2

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.Участие в 
квалификационен 
курс за 
придобиване на 
квалификационни

Курс м.11.22 г. Учители 16

57 СУ „Св. Наум 
Охридски“
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Настоящият план е приет е решение на Педагогическия съвет - Протокол № 8 от 30.08.2022г.

кредити.

2,Инспектиране на 
образователната 
институция.

Курс м.12.22 г. Учители 16
57 СУ „Св. Наум 

Охридски“

3.Подготовката за 
държавни изпити 
по професионална 
подготовка- 
специфика на 
изпитването чрез 
зададена тема.

Семинар м.02.23 г. Учители
15 16

57 СУ „Св. Наум 
Охридски“

4.Атестирането - 
механизъм за 
самооценяване, 
оценяване, 
мотивиране и 
кариерно развитие 
на педагогическите 
специалисти.

Курс Учебна 
2022/2023г. Учители 16

57 СУ „Св. Наум 
Охридски“

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.
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