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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.В ПГЗ”Стефан Цанов” – Кнежа се осъществява както външна, така и вътрешноучилищна 

квалификационна дейност. 

2. Методическите обединения в ПГЗ”Ст.Цанов” през учебната 2014/2015 година са както 

следва: 

- МО – учители специалисти по технически дисциплини; 

- МО – учители специалисти по икономически дисциплини ; 

- МО – учители  природоматематически дисциплини; 

- МО – учители по хуманитарни десциплини; 

 

ІІ. ЦЕЛИ 
ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички 

аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране на образователния 

процес в училище. 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за само развитие и самоусъвършенстване на учителите. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните 

нагласи и ценности. 

3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни 

знания и професионални умения. 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ 
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна 

част от годишния план на училището /към него се добавят и плановете на методичните 

обединения/. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание 

по предмети. 

5. 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. 

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване  и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите. 

 

ІV. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 
1. Самоусъвършенстване чрез вътрешно училищната система за квалификация. 

2. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма 

за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване на 

документацията на методическите обединения. 

3. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на 

учениците. 

4. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОИ и функциониране на училището в 

съответствие с нормативните изисквания чрез:  

- обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОИ от 

педагогическия персонал; 

- оптимизиране на организационната функция на пом.-директора; 
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- провеждане от директора и пом. - директора на системен административен и педагогически 

контрол по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за 

отстраняване на възникнали нарушения; 

- провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по спазване на 

ППЗНП в ПГЗ”Стефан Цанов” от учениците и прилагане на ефективни  мерки за регулиране 

при отклонения. 

5. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:  

- квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; 

- педагогически контрол и методически консултации от експерти от РИО – Плевен; 

- актуализиране на педагогическите технологии и УТС; 

-обмяна на добри практики в МО. 

6. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището:  

- текуща поддръжка на МТБ и хигиената; 

- оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация, 

функционалност и познавателно – възпитателно въздействие; 

- диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната общност,  

формулиране и прилагане на корекционни мерки. 

7. Ориентиране на обучението по  професионална подготовка към  потребностите на пазара на 

труда чрез:  

- квалификация за повишаване на компетенциите за провеждане на модерно професионално 

обучение; 

- осъществяване на актуално теоретично професионално обучение; 

- оптимизиране на практическото обучение чрез разширяване на тренировъчната форма на  

обучение . 

-участие в разработените проекти по национални и европейски програми. 

 

V. ФОРМИ – самообразование, самоусъвършенстване, семинари, сбирки, практикуми 

/открити уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване на казуси /, работни 

срещи 

 

VІ. ОРГАНИЗИРАНЕ 
1. На училищно ниво – вътрешноучилищна квалификационна дейност 

2. Извънучилищна квалификацционна дейност – Департаменти за усъвършенстване на 

учители – гр. София,  НПО, участие в проекти и програми. 

 

VІІ. ДЕЙНОСТИ 
 

А. ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1.      Разработване на планове за дейността на методичните обединения. /Приложение 2/ 

Срок: 15.09.2041 година 

Отг. Учителите  от МО                                                               

2.      Посещение на учителите на септемврийските съвещания по отделните учебни предмети. 

Срок: 14.09.2014 година 

Отг: Учителите по предмети                                                      

6.      Закупуване на видео програми с методически разработки. 

Срок: 30.11.2014 година 

Отг: Пом. Директора                                                                  

7.      Системно овладяване на нови знания и изработване на умения за осъществяване на 

професионална дейност. 

Срок: Постоянен  
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Отг: Учителите по ПП                                                                

 

8.      Проучване на интересите на учениците по отделните учебни предмети, чрез провеждане 

на анкети. 

Срок: 31.10.2014 година 

Отг: Всички учители                                                                   

9.      Да се проведе анкетно проучване на интересите на учениците от 12 клас за продължаване 

на образованието им и да се набележат конкретни форми на работа в тази посока. 

Срок: 31.10.2014 година  

Отг: Класните ръководители                                                     

10.  Организиране на “Дни на отворени врати” за наблюдение на уроци. 

Срок: Постоянен 

Отг: Учителите по предмети                                                      

12.  Организиране на педагогически четения на тема : “Постигнати резултати от проведените 

писмени контролни работи за отчитане входното ниво на учениците от 9 клас” 

Срок: 20.10.2014 година 

Отг: Учителите по предмети                                                     

13.  Открити уроци и презентации по MO с използване на ИКТ и междупредметни връзки. 

 

 Отг.: Председателите на МО и гл. учител                          Срок: по графиците на МО  

14. Доклад на тема:” Децата със СОП – типология и специфика на поведението им”. 

 

                                                                                                   Отг.-Малина Петрова 

Срок м. Ноември 

 

15. Открит урок по английски език с презентация в 9 клас. 

 

                                                                                                    Отг.-Петко Илиев 

Срок. Декември 

16. Презентация на тема „Превенция на агресията и насилието в училище” и споделяне на 

опит от проведеното обучение по проект КПС. 

 

                                                                                                  Отг. В.Георгиева, А.Бачийски 

Срок м Януари 

 

17.Да се проведе  Антистрес тренинг с Училищният психолог. 

Отг: Решовска 

Срок: 20.12.2014 година 

18.Организиране и провеждане на работни среща на тема: “ Младите хора и наркотиците – 

разширяване на осведомеността на учителите по въпросите, свързани с профилактиката на 

наркоманите”. 

Отг: Решовска                       

Срок: 30.11.2011 година 

 

Б. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1.      Координиране на извънучилищните квалификационни дейности с вътрешно училищната 

квалификационна дейност. 

Срок: 30.09.2014 година 

Отг: Помощник директора                                                           

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

Срок: 30.09.2014 година 

Отг: Помощник директора                                                         
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4.      Осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията на учителите в 

извънучилищни форми, организирани на регионално и национално ниво. 

Срок: Постоянен 

Отг: Директора                                                                            

5.      Стимулиране на учителите за придобиване на квалификационни степени и включване в 

следдипломни форми на обучение. 

Срок: Постоянен 

Отг: Директора                                                                            

6.      Осъществяване на контакти със звена за следдипломна квалификация на педагогическите 

кадри към висшите учебни заведения. 

Срок: Постоянен 

Отг: Директора                                                                            

7.      Развитие на сътрудничеството между образователните институции и известни учени чрез 

създаване на достъпна система за комуникации, обмен на информация и свободен обмен 

на идеи опит и положителни практики. 

Срок: Постоянен 

Отг: Директора                                                                            

8. Работа по проект „ Еразъм+“- постигнати резултати и трудности при провеждане на 

мероприятията 

Срок м. Май 

Отг. Цв. Лицанова 

9. Работа по проект № BGО51РОО01-3,1,03-0001 „ Квалификация на педагогическите  

специалисти“ 

Срок: постоянен 

Отговорник ПДУД 

 

10.   Обучение на тема „Изготвяне на тестове по всички учебни предмети4 

Отг: директора                                                              

Срок: Февруари 2015 

 

 

VIII.   Заложени средства за квалификация в училищния бюджет 

 

 Предвидените средства в училищния бюджет за квалификация на учителите за учебната 

2014/2015  година са 0,08% от годишните средства за РЗ. 

Допълнителни квалификационни курсове на учителите при посещение на курсове, 

семинари, работни срещи и др. се поемат от от фонд „Квалификация“ по преценка на 

директора. 

 

 

IX.   Контрол по изпълнение на плана 

 

 Директорът възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както 

следва:  

 

В частта извънучилищна квалификация на ПДУД, ПДАСД. Проведеният контрол ПДУД 

вписва в книга за контролната дейност на ПДУД. 

 

В частта вътрешноучилищна квалификация – на Валентина Велчева – главен учител. 

Проведения контрол главният учител описва в годишния си доклад пред ПС след края на 

учебната година. Регулярно докладва пред ПС за осъществени квалификационни 

дейности, резултати и приоритети за вътрешна квалификация. 

 



 6 

В частта финансиране на квалификацията -  на главния счетоводител. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Планът е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с променящите се 

условия, непредвидени обстоятелства и задачи.                    

 

Контролът по изпълнение на плана се осъществява от директора, като комисията 

представя отчет за изпълнението на плана пред Педагогическия съвет – два пъти  в 

годината на срочния и годишния съвет. 

 

 


