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I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА 

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021Г. 
 

В ОУ „Иван Вазов“ работят 57 педагогически специалисти, заемащи длъжности, както 

следва: 

 

Длъжност Директор  ЗДУД Педагогически 

съветник 

Главен 

учител 

Старши 

учител 

Учител  

Брой  1 2 1 1 37 16 

 

Носители на ПКС са 46 от тях, разпределени както следва: 

 

ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 

 

Брой педагогически 

специалисти  

3 4 6 11 22 

 

Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на 

преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи на 

изискванията на съвременното общество. 

През учебната 2020/2021  година в ОУ „Иван Вазов“ на сбирки на проблемните групи и 

методически обединения се проучиха желанията на педагогическия  персонал за 

квалификация. Мнението на педагогическите специалисти се обедини около теми, 

свързани с дигиталните компетентности, работа с електронни ресурси /както и създаване 

на такива/ и дигитални платформи, мотивиране на новите поколения ученици,  работа с 

родители, преодоляване на агресията при децата. Създаде се  комисия за 

квалификационна дейност.  Разработен е годишен план за квалификационната дейност, 

съобразен с направените предложения от педагозите и с приоритетите на училището, 

приет на заседание на Педагогическия съвет. Приети са училищни правила за 

организация и провеждане на институционалната квалификационна дейност.  Всички 

членове на педагогическия колектив са се включили в квалификационни форми, 

организирани на училищно ниво и от РУО-Силистра. Дейностите на квалификация са:  

 

1. Вътрешно институционална квалификационна дейност 

• Работни срещи; 

• Открити уроци; 

• Споделяне  на опит и добри практики. 

• Общоучилищни обучения: 

                  - „Как да работим с родителите-стратегии за ефективно взаимодействие между 

училището и семейството“ - квалификационен курс 

– „Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест на 

учителите и ръководството и повишаване на ангажираността на родителите“- 

училищен семинар  

– „Microsoft Teams – среда за съвместно обучение и сътрудничество“- уебинар 

2. Извънинституционални квалификационни дейности чрез форми за продължаваща 

квалификация:  
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През учебната година голяма част от педагогическите специалисти преминаха през 

различни обучения, организирани от външни обучителни организации: 

• курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, уебинари; 

• специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата 

подготовка на педагогическите специалисти с конкретна предметна област 

или с управление на образованието; 

• професионално-педагогическа специализация по чл.60, ал.1, т.2; 

• форуми  за професионална изява и представяне на добри практики. 

. 

Силни страни:  

• обогатяване и преосмисляне на съвременната методика; 

• експериментиране с нови идеи; 

• споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи 

и форми на реализация. 

 

Слаби страни:  

• епидемиологичната обстановка възпрепятства организирането на присъствени групови  

обучения; 

• обученията не винаги отговарят на очакванията на учителите; 

• не се набляга на практическата насоченост на обучението, а повече на теоретичната. 

 

С участието на педагогическите специалисти в институционални квалификационни форми се 

постигна: 

• осъвременяване на знанията по предметната област на учителите; 

• познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и възпитание; 

• професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2021/2022Г. 

 
1. Цели 

          1.1 Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на 

образованието по предмети като част от общото модернизиране на образователния процес. 

   1.2 Поддържане и повишаване на ключовите компетентности, методическите умения и 

професионална квалификация на педагогическите специалисти за повишаване качеството и 

ефективността на образователния процес за професионалното и личностно усъвършенстване и 

кариерно развитие, подчинено на принципите: партньорство и съгласуваност, приемственост, 

иновативност, измеримост, устойчивост и отчетност на резултатите, прозрачност и 

популяризиране на мерките и резултатите. Чрез осъществяване на целите ще се стремим да 

изградим училищната визия, а именно:  

 

„ОУ Иван Вазов ще бъде ефективно училище с подходяща училищна среда, 

благоприятен климат и модерно оборудване“ 
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2. Задачи 

 

2.1. Повишаване на педагогическата и  методическа подготовка и създаване на мотивация 

за  самоусъвършенстване на учителите. 

2.2. Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците. 

2.3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в 

съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на 

възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното 

му развитие. 

2.4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане 

на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики. 

 

 

III. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 
 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 Тема на квалификационната 

дейност 

Форма на 

провеждане 

Период на 

провеждане 

 

Целева 

група 

Отговарящ за 

провеждането 

 Проучване желанията на 

педагогическия персонал за 

квалификация. 

Aнкета септември Педагогиче

ски 

персонал 

Председатели на 

ЕКК-МО 

 Обсъждане на 

инструментариум и 

диагностика на резултати от 

входно, междинно и изходно 

ниво. 

Работни 

срещи 

октомври 

януари 

май-юни 

 

ПП Председателите 

на ПГ 

 Анализ на квалификационната 

дейност за учебната 2020/21г. 

Обобщени резултати от анкета 

за потребностите от 

квалификация на 

педагогическите специалисти и 

обсъждане на приоритети, цели 

и дейности за работа на 

комисията през учебната 

2021/2022 учебна година. 

Работна 

среща 

септември ПП Председателите 

на ПГ 

 Периодично запознаване на 

преподавателите с изменението 

на нормативните документи, 

издадени от МОН. 

Семинари постоянен ПП ЗДУД 

 Работа в електронна среда – 

методи и ресурси. 

Регистрация и работа в 

платформата „Школо“ и 

„Тиймс“ 

Работни 

срещи,семин

ари 

септември- 

октомври 

ПП Председателите 

на ПГ 

 Изготвяне на общи критерии за 

оценяване на знанията, 

Работна 

среща 

октомври 
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уменията и компетентностите 

на учениците в ОУ „Иван 

Вазов“ 

Председателите 

на ПГ 

 Участие в регионални и 

национални ученически 

конкурси и състезания. 

 постоянен ПП  

ПП 

 Участие в регионални и 

национални конкурси, 

семинари, обучения, 

конференции, посещения на 

учителски форуми. 

 постоянен ПП Председателите 

на ПГ 

 Придобиване на ПКС Квалификаци

онен курс 

постоянен ПП  

 Интерактивната бяла дъска като 

средство за прилагане на 

иновативни подходи в 

обучението 

Обучение ноември   

 Практически умения за 

изработване на учителско 

портфолио 

Обучение ноември ПП ЗДУД 

 Подготовка на учениците за 

НВО в 4 и 7 клас 

Работна 

среща 

април-май  Учители БЕЛ и 

математика 

Кл. р-ли 1-4 клас 

 Анализ на квалификационната 

дейност за учебната 2021/22г. 

 

Работна 

среща 

юни  Председателите 

на ПГ 

 

 

ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

№ 

тема  

организа

ционни 

форми по 

чл. 46 на 

Наредба 

15 

организира

щ експерт 

време на 

провеждан

е 

водещ на 

обучението 

обучаващ

а 

институц

ия 

целева група 

I. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

1 

Иновативни форми и методи за 

обучение и оценяване по БЕЛ. 

курс  В. 

Игнатова 

IX - XII. 21 

  РААБЕ 

Ир. Екзарова 

Кр. Милкова 

Б. Стефанова 

2 

Компетентностният подход в 

обучението по чужд език -развиване 

на умения за преподаване по 

ключовите компетентности. 

семинар  Ф. 

Османова - 

Атанасова 

до ІV. 22  Ф. Османова 

- Атанасова, 

доц.д-р С. 

Великова - 

ВТУ 

РУО - 

Силистра 

В. Русева 

Г. Георгиева 

3 

Дигиталният свят около нас - 

приложение на облачните технологии 

в училищното обучение по природни 

науки. 

курс  

Сн. Пенева X. 21 

Снежана 

Пенева 

Ашиме 

Николова 

ПГПТ 

"Евл. 

Георгиев

" 

М. Николова 

Д. Костова 

4 

Методически иновации при 

подготовката, писането и 

редактирането на преразкази и 

курс  

П. 

Лазарова X-XII. 21 

проф. д.н. 

Маргарита 

Георгиева 

ТУ - 

Варна 

М. Савова 

В. Георгиева 

Ж. Жекова 
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съчинения в началния етап на 

основната образователна степен. 

5 

Обезпечаване на процеса на обучение 

със съвременни софтуерни и 

хардуерни средства. 

курс  П. 

Лазарова, 

Д. 

Порязов, 

Ил. Етем 18. III. 22 

д-р Елена 

Колева 

ТУ - 

Варна 

директори на 

училища 

6 

Иновативни методи и форми за работа 

с деца/ ученици със специални 

образователни потребности. 

курс  

И. 

Маринова XII. 21    

Карин 

дом 

Т. Тодорова 

Св. Маринов 

7 

Стъпки в комуникацията с родителите. 

курс  

И. 

Маринова X - ХІІ. 21   

Институт 

за 

човешки 

ресурси 

В. Иванов 

Г. Великова 

Т. Русева 

Й. Хаджиева 

М. 

Димитрова 

8 

Оценяването – инструмент за 

управление на качеството на 

училищното образование (за учители 

по математика). курс  

К. 

Дженкова ІІ. 22   РААБЕ 

Д. Драгиева 

Р. Добрева 

Ил. 

Георгиева 

    

 

   

II. МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА 

1 

Формиране на математическа и 

дигитална компетентност. 

МП по 

чл. 20 (2), 

т. 1 на 

ПУФРУО 

К. 

Дженкова 

IІІ. 22 

К. Дженкова 

ОУ "Хр. 

Смирнен

ски" 

Дулово 

Д. Драгиева 

Ил. 

Георгиева 

2 

Компетентностният подход в 

обучението по гражданско 

образование. 

МП по 

чл. 20 (2), 

т. 1  по  

ПУФРУО И. Петрова Х - ХІІ. 21 И. Петрова 

РУО, СУ 

"В. 

Левски" , 

Дулово 

Ив. 

Стойчева 

3 

Формиране на социални умения в 

обучението по география и 

икономика. 

МП по 

чл. 20 (2), 

т. 1, т. 2 и 

т. 4  по  

ПУФРУО 

И. 

Маринова, 

И. Петрова Х - ХІІ. 21 

И. 

Маринова,         

И. Петрова 

РУО, ОУ 

"Св. св. 

Кирил и 

Методий"

, 

Силистра 

Ив. 

Стойчева 

4 

Социалните и гражданските 

компетентности в обучението по 

история и цивилизации в 

прогимназиален етап. 

МП по 

чл. 20 (2), 

т.1  на 

ПУФРУО И. Петрова II - IV. 22 И. Петрова 

РУО, ОУ 

"О. 

Паисий", 

Силистра Ж. Димов 

5 

Ефективни модели за работа с 

учебника - ключ за успешно 

представяне на НВО в края на ІV 

клас. 

МП по 

чл. 20 (2), 

т. 1 на 

ПУФРУО 

П. 

Лазарова  

X - XII. 21 

П. Лазарова, 

Н. Бейтула 

РУО, ОУ 

"Ив. 

Вазов", 

Силистра 

И. Добрева 

Д. Рамадан 

В. Тихолова 

6 

Овладяване на умения за работа с 

текстови задачи в ІІІ клас. 

МП по 

чл. 20 (2), 

т. 1 на 

ПУФРУО 

П. 

Лазарова  II - V. 22 

П. Лазарова, 

М. Денева 

РУО, СУ 

"Н. Й. 

Вапцаров

", 

Силистра 

П. Павлова 

Н. Гиздашка 

Ив. 

Андреева 

Ил. Петров 

С. Хамди 

7 

Методическа подкрепа по изготвяне 

на индивидуалните учебни планове. 

МП по 

чл. 20 (2), 

т. 4 на 

ПУФРУО 

И. 

Маринова 

IX. 21- 

V.22  И. Маринова       РУО 

Н. Стоянова 

Й. Цонева 

Т. Тодорова 
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- 

консулта

ции 

8 

Взаимодействие и координация между 

екипите за подкрепа за личностно 

развитие - методическа работна среща 

между РЕПЛР и ЕПЛР в ДГ и 

училища. 

МП по 

чл. 20 (2), 

т. 2 на 

ПУФРУО И. 

Маринова IX- XII. 21 

И. Маринова РУО 

Н. Стоянова 

Т. Тодорова  

9 

Методическа подкрепа чрез работна 

среща с новоназначени педагогически 

специалисти (психолози, ресурсни 

учители, логопеди). 

МП по 

чл. 20 (2), 

т. 2 на 

ПУФРУО 

И. 

Маринова 

IX- XII. 21 

И. Маринова 

РУО Т. Тодорова 

10 

Иновации в преподаването на чужд 

език и ИТ с деца билингви - открит 

урок,  ОУ „Отец Паисий“, Добротица.  

МП по 

чл. 20 (2), 

т.1 и т. 4 

на 

ПУФРУО 

Ф. 

Османова - 

Атанасова 

до ІII. 22  Ф.Османова 

- Атанасова, 

Есин 

Ибрахим 

РУО, ОУ 

"О. 

Паисий", 

Добротиц

а  

Гр. 

Любенова 

Ив. Жечкова 

 

 

IV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ  

Финансовите средства за квалификация на персонала се определят при съставяне на 

училищния бюджет и след съгласуване със Синдикалната организация. 

За финансиране участието във форми на квалификация на различни нива за учебната 

2021/2022  година са предвидени средства в размер не по-малък от 1,2% от годишните средства 

за работна заплата на педагогическия персонал. 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
1. Квалифицирани педагогически специалисти, ефективно използващи съвременни 

информационни източници и технологии за повишаване качеството на образованието и 

въвеждане на иновации в образователния процес. 

2. Подобрена ефективност на учебния час, успешно усвоено  учебното съдържание, повишена 

мотивация на учениците и стимулиране на личностната им изява. 

3. Мотивирани за учене ученици чрез 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. Новоназначени педагогически специалисти, успешно адаптирани към училищната среда с 

формирани професионални умения.  

5. Качествено провеждане на ОРЕС 

6. Действащи екипи за ключови компетентности- методически обединения като форма за 

самоусъвършенстване и професионално израстване. 

За учебната 2021-2022 година в училището са създадени следните ЕКК и проблемни групи: 

ЕКК - МО на учителите в началния етап- председател Искра Добрева 

ПГ- 1 клас – председател Г. Великова 

ПГ- 2 клас – председател Ив. Андреева 

ПГ- 3 клас – председател М. Савова 

ПГ- 4 клас – председател В. Тихолова 

ЕКК - МО на учителите в прогимназиален етап- председател гл. учител Иванка Стойчева 

ПГ- Хуманитарни науки – председател Б. Стефанова 

ПГ- Математика, ИТ и природни науки – председател М. Николова 

ПГ- Чужди езици – председател Г. Георгиева 

ПГ- Изкуства, бит и технологии и спорт – председател М. Христова 
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ПГ- Личностна подкрепа – председател Св. Маринов 

ПГ- Целодневна организация на учебния ден – председател В. Русева 

 

 

Училищната комисия по квалификационна дейност: 

           Управителен състав: Председател: Николинка Данчева - ЗДУД   

                                                                       Нели Стоянова - ЗДУД 

               Иванка Стойчева – главен учител 

            Пленарен състав - председателите на ПГ: Галина Великова 

                                                                                                Иванка Андреева 

                                                                                                Маргарита Савова 
                                                                                                Ваня Тихолова 

                                                                                                Боряна Стефанова 
                                                                                                 Мариана Николова 
                                                                                                 Гергана Георгиева 
                                                                                                 Мариана Христова 

                                                                                                 Светлозар Маринов 
                                                                                                 Веселка Русева 
 

                                        


