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Годишният план за квалификация е приложение към Годишния план на училището 

за учебната 2022/2023 г., приет на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 

1/03.09.2022 г.) и е утвърден със Заповед № 1341/13.09.2022 г. на директора на 

училището. 

 

 



 

Представеният документ е изготвен за основно училище „Иван Вазов“ със следните 

характеристики: 

✓ Неспециализирано, общинско; в областен град. 

✓ В училището се обучават 551 ученици от I до VII клас. 

✓ Целодневна организация на учебния ден е създадена за 398 ученици от I до VII клас 

✓ В училището се обучават 20 ученици със специални образователни потребности. 

✓ Училищната общност е много добре функционираща – формиран е Обществен 

съвет, Ученически съвет, училището осъществява пълноценно сътрудничество с 

други училища в областите: спорт, изкуства, математика и професионално 

ориентиране. 

 

 

 

I. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната 

2021/2022г.  

 

В ОУ „Иван Вазов“ работят 58 педагогически специалисти, заемащи длъжности, както 

следва: 

 

Длъжност Директор  ЗДУД Педагогически 

съветник 

Главен 

учител 

Старши 

учител 

Учител  

Брой  1 2 1 1 35 21 

 

Носители на ПКС са 48 от тях, разпределени както следва: 

 

ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 

 

Брой педагогически 

специалисти  

3 8 4 14 19 

 

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 2021/2022  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. 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.  Данните за педагогическите кадри, участвали в 

квалификационни форми за предходната година са както следва: 

 

 

 



Вътрешноинституционална квалификация 

Форма 

 

Бр. 

час. 

ЕКК Име и фамилия 

Работни срещи 

дискусии в МО 

19 I клас Й. Хаджиева, Г. Великова, Р. 

Николова, Ст. Синигерова,  

М. Димитрова, В. Иванов, М. 

Йорданова, Н. Маринова  

 16 II клас Севгинар Хамди, Живка 

Жекова, Иванка Андреева, 

Илиян Петров, Даниела 

Цавкова, Мариана Дочева 

 11 III клас Маргарита Савова, Наталия 

Гиздашка, Веселка Георгиева, 

Пламена Павлова, Теменужка 

Русева, Тодорка Янкова 

 16 IV клас Нежля Бейтула, Искра Добрева, 

Надежда Бабаяшева, Ваня 

Тихолова, Преслава Павлова, 

Цанка Петрова, Дюне Рамадан 

 25 Чужди езици Г. Любенова, И. Жечкова, В. 

Русева, Г. Георгиева, Таня 

Русева  

 17 Хуманитарни 

науки 

Боряна Стефанова, Ирена 

Екзарова, Кристина Милкова, 

Иванка Стойчева, Живко Димов 

 17 Природоматемат

ически науки 

Мариана Николова, Румяна 

Добрева, Десислава Костова, 

Дора Драгиева, Илияна 

Георгиева 

Дискусии в МО 1  II клас Севгинар Хамди, Живка 

Жекова, Иванка Андреева, 

Илиян Петров, Даниела 

Цавкова, Мариана Дочева 

У
ч
и

л
и

щ
н

и
 п

р
ак

ти
к
и

 

   

Открит 

урок в  

уч-ще 

3 

1 

1 

1 

 

II клас 

IV клас 

Хуманитарни науки 

Природоматематиче

ски науки 

Илиян Петров, Мариана 

Дочева, Даниела Цавкова 

Нежля Бейтула, Искра Добрева 

Кристина Милкова 

Мариана Николова 

 

Споделя

не на 

опит в 

региона  

1 

4 

1 

1 

1 

II клас 

III клас 

Чужди езици 

Хуманитарни науки 

Хуманитарни науки 

Севгинар Хамди 

Теменужка Русева 

Гергана Георгиева 

Кристина Милкова 

Иванка Стойчева 

 

Споделя

не на 

опит в 

група  

 

1 Чужди езици Гергана Георгиева 

Общоучилищни 

обучения 

  

2 III клас Маргарита Савова, Наталия 

Гиздашка, Веселка Георгиева, 



Пламена Павлова, Теменужка 

Русева, Тодорка Янкова 

Училищен семинар Форм

иране 

и 

разви

тие на 

ключ

ови 

компе

тентн

ости 

и 

умен

ия за 

живот 

и 

работ

а през 

21 

век 

 

Педагогически 

колектив 

49 пед. спец. 

Методически срещи-

РУО 

3 

1 

1 

1 

III клас 

Чужди езици 

Хуманитарни науки 

Хуманитарни науки 

Веселка Георгиева, Наталия 

Гиздашка, Пламена Павлова 

Г. Любенова 

Боряна Стефанова, Ирена 

Екзарова, Кристина Милкова 

Живко Димов 

Срещи за представяне 

на учебници  

1 

1 

II клас 

III клас 

 

Севгинар Хамди, Живка 

Жекова, Иванка Андреева 

Маргарита Савова, Наталия 

Гиздашка, Веселка Георгиева, 

Пламена Павлова, Теменужка 

Русева, Тодорка Янкова 

 

Външноинституционална квалификация 

Дата Тема Име, презиме и 

фамилия 

   

 "Иновативни подходи в обучението на деца и 

ученици по Безопасност на движението по 

пътищата" - ТУ Варна 

Радостина Николова 

 

 "Работа с платформа за дистанционно 

проверяване на тестови форми" РУО Силистра 

Радостина Николова 

 

08.-20.07. 

2021 

Стратегии и техники за мотивация за учене на 

новите поколения ученици-Бургаски свободен 

университет  

Стефка Синигерова 

24. 03. 2022 Усвояване на българския език в условия на 

билингвизъм - РУО Силистра 

Стефка Синигерова 



 

Силните страни на проведените форми за квалификация са: 

• обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и 

социализация; 

• споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез 

нови идеи и форми на реализация; 

• създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 

• експериментиране с нови идеи. 

23.10. 2021 Интерактивната бяла дъска като средство за 

прилагане на иновативни подходи в 

обучението-Технически университет – Варна 

Невяна Маринова  

08.-20. 07. 

2021 

Стратегии и техники за мотивация за учене на 

новите поколения ученици-Бургаски свободен 

университет  

Невяна Маринова  

 

 Обучение на учители за оценяване в електронна 

среда / платформа SOFIRA/ 

Преслава Павлова 

10.12.2021г.  „Специфика и съдържание на кариерното 

ориентиране в прогимназиален и гимназиален 

етап“ и „Екипна работа между кариерния 

консултант и педагогическия 

специалист/съветник в дейностите по кариерно 

ориентиране в училището“ -Център за 

кариерно ориентиране - Силистра 

 

Боряна Стефанова 

Кристина Милкова 

12.11.2021г. „Диагностика на знанията и уменията на 

петокласниците за климата“  

Иванка Стойчева 

май 2022г. „Дигитална платформа-стъпка към бъдещето“- 

проект 

 

Иванка Стойчева 

19.06.2022г. „Работа с деца“ Иванка Стойчева 

 „Иновативни методи и оценяване на 

резултатите от обучението -21/22г.“ 

Кристина Милкова 

 „Работа с платформа за дистанционно 

проверяване на тестови форми – 21/22г.“ 

Кристина Милкова 

29 – 30 

.10.2021г. 

„Интерактивна бяла дъска, като средство за 

прилагане на иновативни подходи в 

обучението“ 

Десислава Костова 

28.03-

31.03.2022г. 

„Работа с родители на приобщаващото 

образование, включително за превенция на 

насилието и агресията, и  за създаване на 

сигурна училищна среда в училищата чрез 

промяна на нагласите на специалистите и за 

начините и подходите за преодоляването им“- 

проект Приобщаващо обр. 

Десислава Костова 

3.05 – 

5.05.2022г. 

Кодиране на блоков език за програмиране – 

Scrach, Blockly, Kody за 5 клас 

Десислава Костова 

01.02.2022г. Компетентностно ориентиран подход в STEM 

обучението - Microsoft Teams – среда за 

съвместно обучение и сътрудничество 

Илияна Георгиева 

12.02.2021г. 

 

Оценяването- инструмент за управление на 

качеството на училищното образование 

Румяна Добрева 

02.-

03.11.2022г. 

„Създаване на електронно учебно съдържание 

по математика прогимназиален етап” 

Дора Драгиева 



 

     Слаби страни:  
• епидемиологичната обстановка възпрепятства организирането на     всички 

присъствени групови  обучения; 
• обученията не винаги отговарят на очакванията на учителите; 
• не се набляга на практическата насоченост на обучението, а повече на 

теоретичната; 

• затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в 

извънучилищни квалификационни форми, поради провеждането им по време 

на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на 

заместване. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
1. Цели 

1.1 Повишаване на педагогическата и  методическа подготовка и създаване на 

мотивация за  самоусъвършенстване на учителите. 

               1.2 Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на 

учениците. 

1.3 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. 

1.4 Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез 

разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики. 

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“ 

2. Задачи 

2.1 Да се стимулират учителите към самоподготовка, усъвършенстване, активно 

преподаване и обучение чрез усвояване на добри педагогически практики. 

2.2 Да се създадат условия за делова атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи, неуспехи, трудности и проблеми. 

2.3 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. 

2.4 Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и да се 

стимулират професионалните изяви на учителите. 

2.5 Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по учебните предмети. 

 

III. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

1. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като 

действена форма на самоусъвършенстване на учителите и като център за 

вътрешноквалификационна дейност. 

2. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на 

ученическите знания и разчупване на стереотипните форми на преподаване. 

3. Използване на иновативни методи и техники в преподаването. 

4. Подкрепа на новоназначените специалисти за бързо адаптиране към 

учителската професия (наставничество). 



5. Включване на педагогическите специалисти във форми на индивидуална 

квалификация: 

 5.1 Професионална педагогическа специализация; 

 5.2 Специализация в конкретна научна област. 

 

IV. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ 

ДЕЙНОСТИ 
 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 Тема на квалификационната 

дейност 

Форма на 

провеждане 

Период на 

провеждан

е 

 

Целева 

група 

Отговарящ за 

провеждането 

1. Проучване желанията на 

педагогическия персонал за 

квалификация. 

Aнкета Септември Педагогиче

ски 

персонал 

Председатели 

на ЕКК-МО 

2. Обсъждане на 

инструментариум и 

диагностика на резултати от 

входно, междинно и изходно 

ниво. 

Работни 

срещи 

Октомври 

Януари 

Май-юни 

 

ПП Председателит

е на ПГ 

Председател на 

УККД 

3. Анализ на квалификационната 

дейност за учебната 2021/22г. 

Обобщени резултати от анкета 

за потребностите от 

квалификация на 

педагогическите специалисти 

и обсъждане на приоритети, 

цели и дейности за работа на 

комисията през учебната 

2022/2023 учебна година. 

Работна 

среща 

Септември ПП Председател на 

УККД 

4. Периодично запознаване на 

преподавателите с 

изменението на нормативните 

документи, издадени от МОН.  

Семинари Постоянен ПП ЗДУД 

5. Квалификационен курс във 

връзка с въвеждане на 

НЕИСПУО 

Семинар Ноември Класни 

ръководите

ли 

ЗДУД 

6. Документация за прилагане на 

наредбата за Приобщаващо 

образование – обща и 

допълнителна подкрепа 

Семинар Октомври ПП Директор 

7. Практически умения за работа 

с Microsoft Office ; умения за 

работа с програмата Excel 

Практикум Ноември ПП ЗДУД 

8. Изготвяне на общи критерии 

за оценяване на знанията, 

уменията и компетентностите 

на учениците в ОУ „Иван 

Вазов“ 

Работна 

среща 

Октомври 

 

Председате

лите на ПГ 

 

ЗДУД 



9. Участие в регионални и 

национални ученически 

конкурси и състезания. 

 Постоянен ПП Кл. р-ли 1-4 

клас и учители 

по предмети1-7 

клас 

10. Участие в регионални и 

национални конкурси, 

семинари, обучения, 

конференции, посещения на 

учителски форуми. 

 Постоянен ПП Председателит

е на ПГ 

11. Придобиване на ПКС Квалификаци

онен курс 

Постоянен ПП Директор 

12. Споделяне и огласяне на 

добри педагогически 

практики. 

Открити 

уроци и 

дискусии 

Март ПП Председателит

е на ПГ 

13. Практически умения за 

изработване на учителско 

портфолио 

Семинар Декември ПП ЗДУД 

14. Подготовка на учениците за 

НВО в 4 и 7 клас 

Споделяне на 

добри 

практики 

Април-май  Учители БЕЛ и 

математика 

Кл. р-ли 1-4 

клас 

15. Анализ на квалификационната 

дейност за учебната 2022/23г. 

 

Работна 

среща 

Юни Председате

лите на ПГ 

Председател на 

УККД 

16. Проектно-базирано обучение в 

облака със средствата на ИКТ 

Общоучилищ

но 

краткосрочно 

обучение  

/обучителна 

организация/ 

Юли ПП Директор 

 

ВЪНШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

№ Тема  Органи

зацион

ни 

форми 

по чл. 

46 на 

Наредб

а 15 

Организи

ращ 

експерт 

Време на 

провежд

ане 

Водещ на 

обучението 

 Участник 

І. Квалификационни дейности: 

1 Методика на 

обучението по 

компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии за 

прогимназиален 

етап на основната 

курс  К. 

Дженкова 

X.22 подлежи на 

уточнение 

Илияна 

Георгиева 



образователна 

степен 

2 Основи на 

ефективното 

преподаване 

(Езикова 

подкрепа за деца 

с майчин език, 

различен от 

българския - за 

начални учители 

и учители по БЕЛ 

курс В. 

Игнатова, 

П. 

Лазарова 

X - XI.22  д-р А. 

Новикова, В. 

Михайлова, 

М. Милиева, 

д-р К. 

Костова 

Иванка 

Андреева  

Ирена 

Екзарова 

3 Отдалечено 

обучение и 

организация на 

учебни дейности, 

документи и 

комуникация с 

ученици със 

СОП. 

курс  И. 

Маринова 

I- IV. 23     

4 Проектно-

базирано 

обучение при 

интегриране на 

технологии 1.-4. 

клас - по НП 

"Мотивирани 

учители и 

квалификация" 

2022 

курс П. 

Лазарова 

18.IX.22  проф. Р. 

Папанчева 

Наталия 

Гиздашка 

5 Проектно-

базирано 

обучение при 

интегриране на 

технологии 5-12. 

клас - по НП 

"Мотивирани 

учители и 

квалификация" 

2022 

курс К. 

Дженкова, 

П. 

Лазарова 

17.IX.22  проф. Р. 

Папанчева 

Дора 

Драгиева 

6 Ролята на 

учителя като 

дизайнер и 

фасилитатор на 

учебния процеси 

за изграждане на 

по-независими 

обучаеми/ 

Управление на 

класната стая по 

чужд език: 

семинар 

с 

уъркшо

п 

Фатме 

Османова 

- 

Атанасова 

III - IV. 

23 

доц. док. 

Силвия 

Великова 

Валентина 

Русева   

Гергана 

Георгиева 



видове поведение 

и стратегии, 

адаптирани от 

учителите за 

повишаване 

мотивацията за 

учене по чужд 

език 

7 Стратегии за 

развитие на 

критическото 

мислене чрез 

четене и писане. 

тренинг П. 

Лазарова 

XII. 22 П. Лазарова, 

М. 

Йорданова 

Иванка 

Андреева  

Живка 

Жекова 

8 Управление и 

организация в 

образователната 

институция. 

Трудово-правни 

отношения. 

Нормиране и 

заплащане на 

труда в 

институциите в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

образование. 

курс П. 

Лазарова 

X - XII.22  подлежи на 

уточнение 

Р. 

Трендафилова 

Н. Златева             

Н. Данчева 

9 Мотивация за 

учене чрез 

създаване на 

позитивна 

образователна 

среда. 

квалиф

икацио

нен 

курс с 

практич

ески 

уъркшо

п 

Фатме 

Османова 

- 

Атанасова 

X-XII.22 доц. Д-р 

Дончо 

Донев 

Грета 

Георгиева 

10 Формиране на 

ключови 

компетентности 

чрез обучението 

по БЕЛ. 

тренинг В. 

Игнатова 

X-XII.22 В. Игнатова Иванка 

Георгиева 

11 Формиращо 

оценяване в 

процеса на 

училищното 

обучение по 

природни науки. 

Форми, методи и 

инструментариум

. 

курс  Сн. 

Пенева 

X-XI.22 подлежи на 

уточнение 

Мариана 

Николова 

12 Компетентностен 

подход спрямо 

географското 

обучение. 

курс И. 

Петрова 

III-V.23 доц. д-р 

Петя Събева 

Иванка 

Стойчева 



ІІ. Методическа подкрепа: 

13 Cоmplicated 

Carpet of Words 

For Winners Or 

Just Dictation - 

практически 

уъркшоп в две 

сесии в рамките 

на първа 

областна 

инициатива за 

подобряване на 

правописа на 

английски език. 

МП по 

чл.20 

(2), т. 4 

на 

ПУФРУ

О 

Фатме 

Османова 

- 

Атанасова 

Х - I. 23 Фатме 

Османова - 

Атанасова, 

В. Ефтимов 

Таня Русева 

14 English and 

Physical 

Education - 

открит урок за 

споделяне на 

добри 

иновативни 

подходи с 

ученици от 

прогимназиален 

етап. 

МП по 

чл.20 

(2), т. 4 

на 

ПУФРУ

О 

Фатме 

Османова 

- 

Атанасова 

ХI - XII. 

22 

Фатме 

Османова - 

Атанасова, 

А. 

Господинов 

Валентина 

Русева    

15 STEAM 

Education -  from 

English, Science 

and Technology to 

problem-solving. 

МП по 

чл.20 

(2), т. 4 

на 

ПУФРУ

О 

Фатме 

Османова 

- 

Атанасова 

до IV.23 Фатме 

Османова - 

Атанасова, 

М. Цанева 

Таня Русева 

16 Strong, Fit and 

Healthy. Apps in 

your favour - 

открит урок за 

споделяне на 

добри практики с 

ученици 

билингви. 

МП по 

чл.20 

(2), т. 4 

на 

ПУФРУ

О 

Фатме 

Османова 

- 

Атанасова 

до III. 23 Фатме 

Османова - 

Атанасова, 

В. 

Арнаудова 

Гергана 

Георгиева 

17 Бинарен урок по 

БЕЛ с прилагане 

на 

интердисциплина

рен подход 

(изобразително 

изкуство/истори

я и 

цивилизации).  

МП по 

чл. 20 

(2), т. 1 

на 

ПУФРУ

О 

В. 

Игнатова 

II. 23 В. Игнатова Ирена 

Екзарова  

Боряня 

Стефанова 

Иванка 

Георгиева 

18 Индивидуални 

планове на 

децата/учениците 

със СОП - 

работна среща с 

МП по 

чл.20 

(2), т. 4 

на 

И. 

Маринова 

IX- X. 22 И. Маринова Тодорка 

Тодорова 



ЕПЛР в детските 

градини/училища 

и 

координиращият 

екип в ЦСОП. 

ПУФРУ

О 

19 Интердисциплин

арен урок в VІІ 

клас по биология 

и здравно 

образование и 

география и 

икономика.  

МП по 

чл. 20 

(2), т. 1 

и т. 4 на 

ПУФРУ

О 

И. 

Петрова, 

Сн. 

Пенева 

IV-VI.23 И. Петрова, 

Сн. Пенева 

Иванка 

Стойчева 

Мариана 

Николова 

20 Методическа 

подкрепа при 

подготовка и 

реализиране на 

урок по БЕЛ 

чрез прилагане 

на стратегии от 

програмата 

„Развитие на 

критическо 

мислене чрез 

четене и писане“  

МП по 

чл. 20 

(2), т. 1 

на 

ПУФРУ

О 

В. 

Игнатова 

ХI - XII. 

22 

В. Игнатова Иванка 

Георгиева 

21 Методическа 

среща "НВО по 

БЕЛ в VІІ клас 

през 2022/23 г." 

МП по 

чл.20 

(2), т. 4 

на 

ПУФРУ

О 

В. 

Игнатова 

II-ІV.23 В. Игнатова Боряна 

Стефанова 

22 Методическа 

среща "НВО по 

математика в VІІ 

клас през 2022/23 

г." 

МП по 

чл. 20 

(2), т. 4 

на 

ПУФРУ

О 

К. 

Дженкова 

Х - XII.22 К. Дженкова Дора 

Драгиева 

23 Модерни времена 

- ателие с 

практически 

уъркшоп за 

оказване на 

методическа 

подкрепа на 

участниците в IV 

Областен 

конкурс за 

рисунка със 

сюжет на чужд 

език. 

МП по 

чл.20 

(2), т. 4 

на 

ПУФРУ

О 

Фатме 

Османова 

- 

Атанасова 

ХI - XII. 

22 

Фатме 

Османова - 

Атанасова и 

Николай 

Петров, 

Боян Иванов 

Грета 

Георгиева 

Таня Русева 



24 Открит урок с 

демонстриране 

на 

интердисциплина

рния подход и 

метода на 

проектно-

базираното 

обучение по 

география и 

икономика и 

човекът и 

природата. 

МП по 

чл. 20 

(2), т. 1 

на 

ПУФРУ

О 

И. 

Петрова, 

Сн. 

Пенева 

Х - XII. 

22 

И. Петрова, 

Сн. Пенева 

Иванка 

Стойчева 

25 Подготовка за 

успешно 

представяне на 

НВО в IV клас 

по БЕЛ - 

семинар с 

наблюдение на 

открит урок. 

МП по 

чл. 20 

(2), т. 1 

на 

ПУФРУ

О 

П. 

Лазарова 

ХI - XII. 

22 

П. Лазарова Маргарита 

Савова 

26 Прилагане на 

цялостна 

училищна 

програма за 

сигурна 

училищна среда 

и превенция на 

насилието и 

тормоза в 

училищата, за 

утвърждаване на 

позитивната 

дисциплина и 

прилагане на 

подходи за 

мотивация и 

преодоляване на 

проблемното 

поведение. 

МП по 

чл.20 

(2), т. 2 

на 

ПУФРУ

О 

И. 

Маринова 

III- IV. 23 И. Маринова Светлозар 

Маринов 

27 Проектиране, 

организиране и 

провеждане на 

учебния 

процес по 

математика - 

методическа 

подкрепа по чл. 

20 (2), т. 1 на 

ПУФРУО. 

МП по 

чл. 20 

(2), т. 1 

на 

ПУФРУ

О 

К. 

Дженкова 

II - III.23 К. Дженкова Румяна 

Добрева  

 

Илияна 

Георгиева 



28 Разработване на 

инструмент за 

идентифициране 

на деца в риск и с 

изявени дарби - 

методическа 

подкрепа на 

ЕПЛР в детските 

градини и 

училища. 

МП по 

чл.20 

(2), т. 2 

на 

ПУФРУ

О 

И. 

Маринова 

X-XII.22 И. Маринова Тодорка 

Тодорова 

29 Тренинг по 

творческо 

писане за 

ученици от 

прогимназиален 

и гимназиален 

етап (съвместна 

инициатива с 

Регионална 

библиотека „П. 

Павлович“ и 

читалища в 

Тутракан и 

Дулово). 

МП по 

чл. 20 

(2), т. 1 

и т. 4 на 

ПУФРУ

О 

В. 

Игнатова 

ХI. 22 – 

IV. 23 

В. Игнатова Ирена 

Екзарова 

 

Боряна 

Стефанова 

 

Иванка 

Георгиева 

 

V. 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 2022/2023  година са предвидени средства в размер не по-малък от 1,2% от 

годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал. 

 

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

самоусъвършенстване и професионално израстване. 

За учебната 2022-2023 година в училището са създадени следните ЕКК и    

проблемни групи: 

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

ПГ- 1 клас – председател В. Тихолова  



ПГ- 2 клас – председател Г. Великова 

ПГ- 3 клас – председател Ив. Андреева 

ПГ- 4 клас – председател М. Савова 

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 

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: Ваня Тихолова 
                                                                        Галина Великова 

                                                                                    Иванка Андреева 

                                                                                    Маргарита Савова 
                                                                                    Боряна Стефанова 
                                                                                    Мариана Николова 
                                                                                    Гергана Георгиева 
                                                                                    Мариана Христова 
                                                                                    Светлозар Маринов 
                                                                                    Веселка Русева 
 

 


