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I. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ: 

Общ брой на педагогическите специалисти в училището е 37  щатни бройки  и 1 лектор, 

включително директор и зам. директор. 

 Брой педагогически специалисти 

Директор 1 

Зам. директор 1 

Училищен психолог 1 

Старши учител – начален етап                             12 

Старши учител чужд език 1-4 кл.                               1 

Старши учител – начален етап/ГЦОУД                               5 

Учител –начален етап ГЦДУД 2 

Старши учител – прогимназиален етап 7 

 Учител прогимназиален етап 2 

Ст. учител – прогимназиален етап/ 

ГЦОУД  

2 

Ст. ресурсен учител 2 

Логопед 1 

 

   от тях: 

с П К С Брой педагогически 

специалисти 

І ПКС 1 

ІІ ПКС 7 

ІІІ ПКС 12 

ІV ПКС  2 

Общ брой на непедагогическите кадри в училището : 9 човека 

      От тях: 1 счетоводител 

       1. Труд и работна заплата 

       1. Административен секретар 

       1.Домакин 

       1. Мебелист, той и огняр 

       4. Чистачи 

IІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Председател: Искра Даскалова-Инджова –  зам. директор УД 

Членове:          Минка Мангарудова– председател на МО начални учители 

                           Емилия Кормова – председател на МО прогимназиални учители 

                           Бойка Топалова -  председател на учители ГЦОУД 

 

През учебната 2020/2021 г. се отчитат следните резултати по отношение на 

Извънинституцио-налната квалификационна дейност: 

В количествено изражение това се изразява по следният начин: 

6 кредита – 1 учител 

4 кредита – 3 педагогически специалисти 

3 кредита – 7 учители  

2 кредита – 10 учители 

1 кредита - 18 учители 

0 кредита – няма  учители 

Всички тези квалификационни форми са удостоверени с кредити според броя на 

часовете. 



Всички  от педагогическия персонал са минали вътрешноинституционални 

квалификации и всички имат по 16 академични часа за учебната 2020/2021 уч. година 

1. Педагогически стратегии за развитие на дигиталната, креативната и 

подкрепящата образователна среда в училище, развиваща функционалната 

грамотност у учениците, практическите дейности в учебния процес и 

ефективната  подготовката на учениците при целодневна организация  в 

реална и дигитална среда на образователен процес 
 

2.      Квалификационната дейност да съдейства за самоусъвършенстване на 

собствената педагогическа практика на учителите, за повишаване качеството, 

модернизиране на образованието и постигане на положителни промени в 

личността на учениците в контекста на учене през целия живот и кариерно 

развитие. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто 

план е неразделна част от годишния план на училището. Към него да се добавят и 

плановете на методическите обединения.  

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1.  Развитие на  дигитална среда в училището и обогатяване на знанията и уменията 

на педагогическата колегия относно използване  на електронни уроци и материали, 

на проектно базирания подход ,на съвременни интерактивни методи включително 

и чрез използване на интерактивен дисплей и софтуерната платформа „Мозабук“, 

което да доведе до повишаване качеството на образователния процес и  на 

мотивацията на учениците за успешна учебна дейност. 

 

2.Развитие на основните педагогически стратегии за развитие на креативна и 

подкрепяща среда от педагогическите специалисти при работа с  учениците в реална 

училищна среда и в ОЕСР. Разработнване на програми за плавен преход между 

подготвитена група и първи клас и на преминаване от начален в прогимназиален етап; 

разработване на програма за работа с талантливи ученици. 

3. Добри практики за стратегии и   практическите дейности в учебния процес и 

ефективната  подготовката на учениците при целодневна организация  в реална и 

дигитална среда на образователен процес. 
4. Прилагане на компетентностния подход и на ключовите компетентности по 

български език по всички учебни предмети за развитие на комуникативните, четивни 

умения на учениците с цел развитие  на функционалната им грамотност и четене с 

разбиране и за повишаване на качеството и ефективността в обучението по всички 

учебни дисциплини. Осигуряване на библиотечно и информационно обслужване.   

4. Развитие на дейностите за приобщаващото образование и осигуряване на 

подкрепа на личностното развитие  на учениците и за намаляване на агресията на 

учениците и постигане на положителни промени в личността на учениците чрез 

участие в клубове по интереси и групи в европейски проекти и национални програми, 

както и чрез дейности за утвърждаване облика на училището и чувството за 

принадлежност към него. 

5.Обогатяване на знанията и развитие уменията на педагогическата колегия за 

самооценяване и управление на качеството на образованието  чрез акцентиране на 



ролята на добрите практики и  сътрудничеството с родители, партньори и 

институции. 

6. Развитие на позитивна и безопасна училищна среда и  на  уменията на учениците за 

спазване на определените мерки в училището за намаляване рисковете от предаване 

на инфекцията на вируса COVID-19 чрез гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурно образование и възпитание от страна на класните ръководители, 

учители на ГЦОУД, училищен психолог, ресурсни учители, медицинска сестра и 

представители на РЗИ 

ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩА  

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ. 

 

     Идентифицирането на потребностите от продължаваща квалификация на 

педагогическия колектив с цел надграждане на съвременни ключови компетентности и 

създаване на високоефективна училищна среда се извършва планирано, в дух на 

позитивизъм, прозрачност и в екипност между  ръководство, педагогически кадри, 

учители и родители  чрез: 

 направените  анализи и препоръки в констативни  протоколи от извършването 

на контролната дейност на директора и заместник директора по УД; 

 по време на събеседване и семинарни дискусии с педагогическите кадри на 

оперативни съвещания и заседания на Педагогическия съвет; 

 от направените изводи на заседания на Методическите обединения; 

 от направените изводи от получената информация на проведени анкетни 

проучвания с учениците от ІV да VІІ класи с родителите им; 

 от извършените анализи от  наблюдения,интервюта, групови  разговори, работни 

карти по самооценяване,  родителски срещи и консултации в процеса на работа 

през учебната година; 

 от проведени срещи с експерти от РУО на МОН Смолян и с УУС на 

Училищното настоятелство и на Обществения съвет. 

 ДЕФИЦИТИ И НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ. 

     Във време на непрекъснати и бързи организационни и технологични промени, 

знанията и уменията, придобити по време на обучението на педагогическите кадри, 

имат непрекъсната нужда от надграждане и модернизация. Квалификацията – външна и 

вътрешна, довежда до по-голяма информираност на педагогическите кадри, до 

създаване на положителни нагласи за ефективен труд и екипност, а от там висока 

мотивираност за постигане на качествен ОП с учениците. 

 От анализите и изводите чрез посочените по-горе средства и начини за определяне на 

нуждите от съответна квалификация се достига до следните предстоящи нужди от 

информираност и квалификация: 

 Развитие на основните дигитални компетенции на педагогическите 

специалисти,  включващи технологични умения за преподаване  и създаване на 

дигитално съдържание в електронна образователна платформаи Google G SuiT; 

развитие на  дигитални методи за обучение, за работа с електронен дневник,  за 

безопасност и разрешаване на проблеми в електронна среда. 

 Запознаване с дейностите и формите за инспектиране в образователната 

система; 

 Обогатяване на знанията и уменията на  педагогическите специалисти за 

прилагане на ефективни педагогически стратегии, форми и техники в учебна 

среда, включително и по отношение на оценяването  на знанията, уменията на 

учениците. 



 Добри практики за учене чрез използване на актуални педагогически стратегии, 

на целодневната организация на учебния ден, на проектния метод и 

компетентностния подход в обучението – модел за ефективно взаимодействие 

между учител – ученик – родител – общественост и за развитие на ключовите 

компетенциина учениците по смисъла на чл.77 от ЗПУО; 

 Иновативни подходи и участие в клубовете по интереси за постигане успех с 

всеки ученик – показващ талант или натрупал пропуски в знанията и уменията, 

както и развитие на уменията на учениците за работа с електронни 

образователни платформи и на здравното, гражданско и екологично образование 

 Развитие на основните  умения на учителите за работа с интерактивен дисплей и 

работа със софтуер Mozabook, и на използването на електронните уроци и 

материали в образователния процес като инструменти за стимулиране на 

ученика в учебния процес.   

 Развитие на креативна и подкрепяща училищна среда като движеща сила в 

поведението и успеха на хората . 

 Методи за преодоляване на стреса при спазване на определените мерки в 

училището за намаляване рисковете от предаване на инфекцията на вируса 

COVID-19 

 .Разширяване и обогатяване на практиките за работа с родителската общност и 

развитие на сътрудничеството с родителите и обществените организации. 

ІV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Предвидените квалификационни форми и дейности са свързани с изпълнението на 

съвремената стратегия за училищно образование и предстоящите дейности по 

отношение на инспектиране на училището и атестиране на педагогическите 

специалисти, както и с изграждането на ключови компетентности на учениците в духа 

на европейската директива за приоритетност на сферата на образованието като основен 

и базисен фактор в развитието на едно общество. Очакваните резултати от 

квалификационната дейност са: 

 затвърждаване и повишаване качеството на образование на учениците в ОУ 

„Васил Левски”; 

 развитие и подобряване ефективността на дигиталната учебната среда -  работа с 

образователни електронни платформи, софтуерни продукти и сайтове с 

електронни уроци, включително и  за работа с интерактивен дисплей и работа 

със софтуер Mozabook; 

 обогатяване знанията и уменията на учителите, които преподават компютърно 

моделиране и информационни технологии; 

 осъвременяване знанията по   относно използването на разнообразни 

педагогическите стратегии, акцентиране върху овладяването на ключовите 

компетентности от учениците и популяризиране на добрите практики в ОП; 

 разширяване на знанията и уменията на учителите за развитие на  дигитална, 

творческа  и подкрепяща  образователна среда 

 обогатяване на знанията и уменията на  педагогическите специалисти за 

прилагане на ефективни педагогически стратегии, форми и техники в учебна 

среда, включително и по отношение на оценяването  на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 



 развитие на позитивните отношения, сътрудничество и откритост между 

участниците в ОП –  ученик, директор, учител, родител; 

 превенция на агресията и употребата на наркотични вещества от учениците в 5-8 

клас  

  V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

    През изминалите пет учебни години  всички педагогически специалисти продължиха 

редовно своята вътрешно институционална квалификация,  подобриха своето участие в 

продължаващи квалификационни обучения, част от които и онлайн, един 

педагогически специалист завършва специализация – ИСТ за начален етап, 12 

педагогически специалисти подобриха своята ПКС и защитиха ІІІ степен, трима от 

педагогическите специалисти завършат обучението си за V ПКС.  За настоящата година 

голямото предизвикателство, пред което ни постави световната пандемия, стои 

развитие на дигиталните умения на учителите, както и осъвременяването на 

педагогическите стратегии за работа  в училищна и в дигитална образователна среда. 

Необходими са повече познания за инспектирането в училищата, както и за повишаване 

ефективността от целодневната организация на учебния ден.  

 

№ Вътрешноучилищна 

квалификация 

форма Време на 

провеждане 

от… 

Отговорник 

За ПС 

1. Семинар  на тема  

„Педагогически 

стратегии. Видове 

стратегии на обучение 

и тяхното използване в 

образователната среда 

на училището – 

основни практики. 

Основни методи за 

намаляване на стреса 

в ежедневието и в 

работна среда, 

свързани с вируса 

COVID-19 

 

 

 

 Тренинги на МО 

Тренинг на 

заседание на ПС 

18.10.2021 г 

10.11.2021 г 

МО начални 

учители, МО 

прогимназиални 

учители, МО 

учители 

ЦОУД.;  

МО начани 

учители – М. 

Мангарудова  

 

И.Даскалова –

Инджова – зам. 

дир. И кл. 

Ръководители 

 

2.   Семинар на тема   

«Как дигиталната 

образователна среда в 

училище развива 

функционалната 

грамотност у 

учениците“ 
 

Тренинги на 

заседания на МО 

 

14.11. – 

9.12.2021г 

 

 Е. Кормова и 

МО 

прогимназиални 

учители, 

ръководители 

 

3.  „Педагогически 

стратегии и методи в 

услуга на ефективния 

образователен процес“ 

и  „Добри практики -  

за развитие на 

 

Трининги на 

заседания на  МО 

Майсторски 

класове – 

наблюдение на 

15.11. – 

10.12.2021г. 

10.04. – 30.04 

2022г. 

Всички МО 



ключовите 

компетентности по 

математика 

занятия 

4. Дискусия и тренинт 

„Как креативната и 

подкрепящата среда 

развиват 

функционалната 

грамотност на 

учениците“ Ролята на 

клубовете по интереси 

по смисъла на чл.21а 

от Наредбата за 

приобщаващо 

образование и по 

проект „Подкрепа за 

успех“ 

Семинари и 

тренинги на МО; 

Тренинг и 

дискусия на 

заседание на ПС; 

1.03. 2022 – 

25.03.2022г.  

 

 

/  МО начални 

учители и МО 

ЦОУД/ , както и 

ръководители 

на клубове по 

интереси 

  

5. Семинар на тема:  

«Добри практики за 

ефективната  

подготовката на 

учениците при 

целодневна 

организация  в реална 

и дигитална среда на 

образователен процес 

под надслов «Учене и 

преподаване в 

партньорство и от 

сърце» . 

 

 

Семинари на МО; 

 

Семинар на 

заседание на ПС 

Наблюдения на 

урочни занятия по 

самоподготовка и 

по интереси 

 27.03.2022г 

22.04.2022г. 

МО начални 

учители, МО 

прогимназиални 

учители, МО 

учители 

ЦОУД.; МО 

класни 

ръководители 

 

 Бойка 

Топалова МО 

на учители 

ЦОУД 

6. Тренинг: 

 «Превенция и 

интервенция на 

агресията, насилието и 

на употребата на 

наркотични вещества  

»  

Тренинг с МО 2.02 – 30.03. 

2022г 

Юлия Христова 

и класни 

ръководители 

 « Сътрудничество с 

родители» по НП 

«Участвай и 

променяй» 

Дискусия м. юни 2022г. Ю. Христова и 

Ирен 

Първанова 

7.  Дискусия на тема: 

Дейности и за плавно 

преминаване на децата 

от подготвителна група 

в І клас и от начален в 

Дискусии в МО  Май 2022г. Учители, 

работещи по 

НП 

„Заедно в грижа 

за ученика“ 



прогимназиален етап 

     

 

 

№ Продължаваща 

квалификация 

форма Време на 

провеждане 

Отговорник 

  Участие на ст. учители 

на  V – VІІ клас по 

компютърно 

моделиране -  2 

Уеб бинар М. 

септември 

2021г. 

 Училище, РААБЕ 

1. Инспектирането на 

училище – 30 

педагогически 

специалисти 

обучение  Ноември  

2021г. 

Училище; 

РААБЕ  

2. Работа в дигитална 

среда. Работа с Мозабук 

на интерактивен 

дисплей – 5 ст. учители 

  Октомври -

2021г. 

април 2022 

  ДИПКУ Стара 

Загора, училище 

3.   Педагогически 

стратегии и съвременни 

методи за оценяване на 

знанията, уменията и 

учебните резултати на 

учениците 

5 учители 

 

Обучение и 

работни срещи  

Април 

2022г. 

Училище 

РААБЕ  

4.  Иновативни практики 

на преподаване по 

математика и по 

природни науки 

4 учители 

обучение  ноември 

2021г; май 

2022 . 

Училище; 

Школо 

5.   Безопасни и 

здравословни условия 

на труд – директор, 6 

ст.учители; 1 огняр; 5 

чистачи-хигиенисти 

 

 

обучение  Септември 

-октомври 

2021г 

 СТМ „Евромед“; 

Училище 

7. Обучение по БДП на 

класни ръководители и 

комисия – 17 бр. 

обучение Януари 

2022 

Училище;  

НЦПКПС Банкя 

 

8. Педагогическа работа с 

деца с поведенчески 

проблеми и работа с 

родителите им – 2 

ст.учители 

обучение Април 2022  

 

Планираните средства за квалификация са 9511 лв, вкл. 50% за 

вътрешноинституционална квалификация в размер на 4755,50 лв. 

https://www.niokso.bg/
https://www.niokso.bg/


Приложение: 1. Вътрешни правила за организация на квалификационната дейност в 

училище.  

2. Плановете на Методическите обединения в училище , както следва: 

на учители ГЦОУД; на учители от начален етап; на учители от прогимн. етап; 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - в Протокол №10 

/03.09.2021г. 

 


