
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

В ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – ГР. ПАЗАРДЖИК  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022г. 

  

 

   

 
 
 

 
  
  

                          ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 
гр. Пазарджик,  ул. "Панайот  Волов" №1, тел. 034 45 28 19, 

 факс 034 45 28 19 e-mail: oukaravelov@mail.bg 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В ОУ „Л. Каравелов” – Пазарджик се осъществява както външна, така и вътрешноучилищна квалификационна дейност. 

1. Екипите за формиране на ключови компетентности в училището през учебната 2021 – 2022 година са както следва: 

- ЕКК на учителите от начален етап  

- ЕКК на учителите в ГЦОУД 

- ЕКК на учителите по хуманитарни науки, естетика и спорт 

- ЕКК на учителите по природо-математически науки 

- ЕКК на класните ръководители 

 

2. Настоящият план за квалификационна дейност е приет на заседание на педагогическия съвет с  Протокол      № 1…. / 14.09.2021 г.   

 

Комисията по квалификация за учебната 2021-2022г е в състав:  

Председател- Даниела Лазарова- ЗДУД 

Членове: 

1. Христинка Илкова- главен учител в НЕ 

2. Румяна Данчева – Координатор на ЕКК НЕ 

3. Даниела Монева - Координатор на ЕКК ГЦОУД 

4. Марияна Петрова - Координатор на  ЕКК на учителите по природо-математически науки 

5. Ангелина Стоянова – Координатор на ЕКК на учителите по хуманитарни науки, естетика и спорт 

6. Розина Ширинян – Координатор на ЕКК на класните ръководители 

 

ІІ. ЦЕЛИ 
 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Непрекъснато повишаване на квалификацията, усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите спе-

циалисти за ефективно изпълнение на изискванията във всички аспекти на образованието  и за кариерно развитие 
  

ПОДЦЕЛИ: 

1. Усъвършенстване  и придобиване на нови  компетентности за осигуряване на професионално и кариерно развитие на педагогическите спе-

циалисти, в съответствие с  националната, регионалната,общинската и училищната политика 

2. Реализирането на политиката на ОУ „ Любен Каравелов“ за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати  на уче-

ниците, за тяхната подкрепа и консултиране 

3. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на успе-

шен педагогически опит и добри практики. 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

1. Да се утвърди  система за професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти в училище 



2. Засилване работата по утвърждаването на Екипите за формиране на ключови компетентности като действена форма за разгръ-

щане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики 

3. Усъвършенстване  и придобиване на нови  компетентности за осигуряване на професионално и кариерно развитие  

4. Да се подпомогне изграждането на ключови компетентности, ориентирани към  личностното развитие на учениците 

         
ІV.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ  
     1. Засилване работата по утвърждаването на ЕКК като действена форма за професионално и кариерно развитие на педагогическите специа-

листи, систематизиране и съхраняване на документацията  

     2. Подпомагане изграждането на умения у учениците за  работа в екип, да овладяват базови компетентности, да работят по проекти, да 

осъзнават  силните си страни и способности и да ги развиват и прилагат. 

     3. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС    

     4. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:  

- квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; 

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

- актуализиране на педагогическите технологии и УТС; 

-обмяна на добри практики в ЕКК. 

     5. Успешна социализация на децата със СОП и мултиплициране на опита в тази област 

 

V. ФОРМИ  
 

– самообразование, самоусъвършенстване, споделяне на опит, семинари, сбирки, практикуми /открити уроци, работа с проблемни групи, де-

лови игри, тренинги и решаване на казуси /, работни срещи, курсове 
 

VІ. ОРГАНИЗИРАНЕ 

 

1. На училищно ниво – вътрешноучилищна квалификационна дейност 

2. Извънучилищна квалификационна дейност – Департаменти за усъвършенстване на учители – гр. София,  гр.Стара Загора,  участие в проек-

ти и национални  програми. 
 

VІІ. СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Обединения на учителите по предмети – ЕКК 

Обединения на учителите по проблеми - проблемни комисии. 

Ръководител - координатор на дейността на ЕКК  и проблемните комисии – ЗДУД 
 

Основни принципи при сформиране на комисиите и темите за обсъждане: 

-    доброволиост; изборност; самостоятелност; инициативност; отговорност; индивидуализация. 

 

 VІІІ. АНАЛИЗ - НА СЪСТОЯНИЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА УЧЕБНА  



2020-2021 Г. 
В ОУ „Любен Каравелов“ работиха  30  педагогически специалисти, заемащи длъжности, както следва:  

 Директор – 1  

 Зам. директор учебна дейност – 1   

 Главен учител – 1  

 Р-л направление ИКТ – 1  

Старши учители – 13 

Учители –12  

Психолог – 1  

Логопед – 0,5 

Ресурсен учител – 1 ,5 

 
Носители на ПКС: 

 

ПКС 1 ПКС II ПКС III ПКС IV ПКС V ПКС БЕЗ ПКС 

Брой спец./30 - 7 4 3 5 12 

 

  
 
Финансирането на квалификационната дейност се основава на Колективния трудов договор за системата на народната просвета. За учебната 

2020/2021 година, съгласно чл.35 ал.1 от договора са предвидени 1,2 % от  годишните средства за  работна заплата на педагогическите специ-

алисти. Общата сума възлиза на 7850 лв. Изразходвани към 31 август 2020г. – 580.00 лв. 

 

  

Сравнителен поглед на осъществена квалификация Брой /19-20г. Брой / 20-21г. 

Осъществени положителни практики 6 16 

Посетени  външно институционални квалификационни курсове 27 31 

Посетени  положителни практики 3 1- онлайн 

Посетени  уебинари 15 1 

  

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 иновации и иновативни форми на реализация; 

  експериментиране с нови идеи; 

  създаване на нови контакти. 

 Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в извънучилищни квалификационни форми са:  



 времето на провеждане на обученията по време на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на заместване.  

 отчитат се трудности, свързани с прилагането на новите наредби на МОН и воденето на училищната документация.  

 проблеми в работата на учителите : 

- мотивирането на учениците в ОВП,  

- нивото на агресия, 

- взаимоотношенията с родителите, 

- ОВП в условия на ОРЕС 

Слаби страни: 

 - квалификационните форми не винаги отговарят на очакванията на учителите;  

- квалификациите мога да имат по-голяма практическа насоченост по отделните предмети. 
 

                   А/ Дефицити от квалификацията на педагогическите специалисти в ОУ «Любен Каравелов» 
 

1. Поставяне на мотивацията за учебен труд и изява на учениците, както контролът и подкрепата от родители като приоритет на учите-

ля. 

2. Включване в проектни дейности за развиване на уменията и талантите  на учениците. 

3. ПИАР дейността на учителя. 
 

Б / Очертават се няколко важни приоритети, които биха могли да бъдат избрани като теми за квалификация: 
 

1. Повишаване качеството на образованието чрез прилагане на иновации и интерактивни методи. 

2. Ролята на класния ръководител – авторитет и доверено лице на ученика. 
3. Превенция на насилието и преодоляване на агресията. 

4. Изготвяне на портфолио на учителя 
 

IX. ДЕЙНОСТИ  

1. ВЪТРЕШНО - УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Вътрешно-училищна квали-
фикация 

Отговорник Време на 
провеждане 

Очаквани резул-
тати 

Забележка 

1. Работни срещи за запознаване с норма-

тивни документи в системата на образова-

нието   /ЗПУО, Наредби и Стандарти,Насоки/ 

Координатори на 

съответните ЕКК, 

пед.специалисти 

 

През учебната 

година 

 

Повишаване на компе-

тентността и отговор-

ността при осъществява-

не на ОВП 

 

2. Обсъждане на учебните програми по съ-

ответните учебни дисциплини (ООП и РП ), 

Координатори на 

съответните ЕКК, 

 

     м.09.2021 г. 

Повишаване на компе-

тентността и отговор-

 



техните особености и изисквания пед.специалисти ността при осъществява-

не на ОВП 

3. Диагностика на входното ниво. Регистри-

ране на типичните грешки, обсъждане и 

набелязване на мерки за преодоляване на 

пропуските и слабостите 

Координатори на 

съответните ЕКК, 

пед.специалисти 

м.10. 2021 г. Повишаване качеството 

и ефективността на ОВП 

 

4.  Заседания на ЕКК за избор на координа-

тор, секретар и приемане на план  за дей-

ността. 

Координатори на 

съответните ЕКК 

м. 09 2021 г.   Избран координатор, 

секретар и приет план  за 

дейността. 

 

5.  Актуализиране на нагледните средства и 

изработване на заявка за обогатяване на 

МТБ 

Координатори на 

съответните ЕКК, 

пед. специалисти 

м. 10. 2021г. Обогатена база  

 

6. Семинар: „Възпитателни и подкрепя-

щи дейности в училищна среда“ 

 

ЗДУД, 

главен учител 
м. 11 2022г. Повишаване качест-

вото и ефективност-
та на ОВП 

 

7. Анализ  на резултатите от І срок и края на 

учебната година, определяне на основните 

проблеми и представяне на предложения за 

решаването им 

 

Координатори на 

съответните ЕКК 

м. 02. 2022г. 

м. 07. 2022 г. 

Повишаване качеството 

и ефективността на ОВП 

 

8. Работна среща за обсъждане на изисква-

нията и приемане на план за провеждане на 

външното оценяване в ІV и VІІ клас 

Директор , 

ЗДУД 

м. 04. 2022 г. Ефективна организация 

и добро представяне на 

учениците при провеж-

дане на външното оценя-

ване 

 

 

9.  ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ : 

„Ролята на учителя- авторитет и довере-

но лице.» 

 

 

Директор 

 

 

 

м. 03. 20212г. 

Придобиване на знания и 

усъвършенстване на 

умения за позитивни 

взаимоотношения 

 

 

10. Обогатяване на „електронната библио-

тека”, в която да се съхраняват презента-

ции, реферати, есета, тестове в два раздела 

– за начален и прогимназиален етап. 

  

Учителите, 

Компютър в учител-

ската стая 

През учебната 

година 

Усвояване на добри 

практики, усъвършенст-

ване на методически 

умения 

 



   2.ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

      1. Координиране на извънучилищните квалификационни дейности с вътрешноучилищната квалификационна дейност. 

                                                                                  Срок: през учебната година 

                                                                                  Отг.Председател на комисията 

 

2. Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми. 

 

                                                                                   Срок: м. септември 

                                                                                  Отг.: Председател на комисията 

                                                                                          

      3.Осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията на учителите в извънучилищни форми, организирани на регио-

нално и национално ниво. 

11. Споделяне на добри практики в ОВП ЗДУД,гл. учител, 

Координатори на 

EKK 

През учебната 

година 

 

Повишаване качеството 

и ефективността на ОВП 

 

12.Обогатяване на портфолиото на пед. 

екип с разработки и презентации 

ЗДУД, 

Главен учител 

През учебната 

година 

Усвояване на добри 

практики, усъвършенст-

ване на методически 

умения 

 

13. Изготвяне и поддържане на информаци-

онен бюлетин за участие на учителите в 

квалификационни форми за повишаване на 

квалификацията и придобиване на ПКС 

Директор , 

ЗДУД 

през учебната 

година 

Добра информираност за 

различните квалифика-

ционни форми 

 

14. Участие в Европейски проект „ Образо-

вание за утрешния ден“ 

Директор , 

         Пед.екип 

По график Квалификация на педа-

гогическите специалисти   

- Развиване на знания и 

умения за създаване и 

използване на дигитални 

интерактивни материали 

в учебния процес 

 

 

15. Участие в реализиране на проекти по 

НП и Европейски проекти 

Директор, 

Пед. екип 

През учебната 

година, съгласно 

регламента 

Квалификация на педа-

гогическите специа-

листи    

 



  

                                                                                  Срок:съгласно план на РУО  

                                                                                  Отг.Директора 

 

3. ПРОУЧВАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Направена бе анкета за желанията на педагогическите специалисти от квалификация през учебната 2021-2022 г. 
 

            Постъпиха следните предложения на учителите за външно институционална квалификация: 

 

№ ЕКК/имена Тема 

1 ЕКК -НЕ Изготвяне портфолио на учителя 

2 ЕКК -ГЦОУД Изготвяне портфолио на учителя 

Иновации в обучението по предмети. Интерактивни методи на обучение. Работа с 

електронни платформи 

3 ЕКК - ХНЕС Изготвяне портфолио на учителя 

Иновации в обучението по предмети. Интерактивни методи на обучение. Работа с 

електронни платформи 

4 ЕКК – ПМН-Д.Лазарова 

 

Д.Манолев 

С. Златанов 

 

М.Петрова 

Квалификационен курс от РУО за ЗДУД Мотивиране на учители и ученици за ус-

пешна работа в условия на кризи. 

Повишаване мотивацията на учениците в условия на ОРЕС. 

Използване на образователни платформи за повишаване на ефективността и ефикас-

ността на управление и провеждане на процеса на обучение. 

Превенция на проблемното поведение в училище. 

5 ЕКК –Класни  ръководители 

 

 

М. Петрова 

 

С.Владова 

Изготвяне портфолио на учителя 

Иновации в обучението по предмети. Интерактивни методи на обучение. Работа с 

електронни платформи. 

Съвременни методи за оценяване на знания, умения и учебните резултати на учени-

ците. 

Роля на класния ръководител- възпитателни и подкрепящи дейности. 
 
 

 

4. СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ     
 



ЕКК Имена предмет/тема Дата 

ЕКК нач.у-ли Т.Бурева 

Р. Данчева 

Г. Шаркова 

БЕЛ/четене-„Врабчето и лисицата“ 

БЕЛ-„Същ.соб.и същ.нарицателни имена“ 

Математика  

март 2022г. 

11-17.01.2022 г. 

април 2022 г. 

ЕКК ГЦОУД Д.Монева Самоподготовка-математика април 2022г. 

ЕКК прир.мат. науки М. Петрова ЧП-5.клас „Отделяне и здраве“ април 2022г. 

ЕКК хуманит. науки, естетика 

и спорт 

-   

ЕКК на кл. р-ли -   

                                                                    
 5. УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФОРУМИ 

                                                                                                                                              Срок: Съобразно календара на РУО и МОН 

                                                                                                                            
                                                                                               

Забележка: Настоящият план се утвърждава от директора на училището, подлежи на актуализация по всяко време и може да бъде 

променен и допълнен по писмено предложение на всеки член от колектива. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ЕКК 
Да се попълни за положителна практика                                                                                                                                    

Срок:    08.09.2021 г. 

 

ЕКК ИМЕНА ПРЕДМЕТ/ ТЕМА ДАТА 

ЕКК  

начални    учители 

   

ЕКК     

 ГЦОУД 

   

ЕКК  

прир.мат. науки 

   

ЕКК 

 хуманитарни науки, спорт 

   

 

 



Анкета 

сред педагогическите специалисти в ОУ „ Л. Каравелов“ 

за учебната 2021-2022 г. за желанията и необходимостта 

от външно институционална квалификация 

 

ЕКК…………….. 

…………………. 

…………………. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 


