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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ЖИВКОВ“, ГР. ВEЛИКО ТЪРНОВО  

за учебната 2021/2022 година 

Приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №16/30.08.2021 г. 

 

I.АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

ИНСТИТУЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. 

1.Анализ  на квалификационната дейност в Спортно училище „Георги Живков“ за учебната 

2020/2021 г. 

Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на 

педагогическите специалисти за повишаване на педагогическите им умения и способности, 

отговарящи на изискванията на съвременното общество. През учебната 2020/2021 година  

педагогически специалисти са участвали спрямо предходната година в по-малко на брой 

квалификационни форми. Причината е широкото разпространение на Ковид-19 и наложените 

ограничителни мерки.  Повечето квалификационни форми са проведени онлайн през различни 

платформи. Формите  на квалификационна дейност в училището са самообразование, участие в 

семинари, уебинари, открити уроци, научнопрактически конференции, курсове, обсъждане на 

добри практики с колеги от други училища.  

Безспорен принос за методическото израстване на педагогическия колектив има участието 

на учителите в ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие 

на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за 

интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове - https://teachers.mon.bg. В целевата група влизат 

педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и 

училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в 

системата на образованието. Всички участници в проекта имат възможност да заявят желание за 

обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна 
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квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти са подпомогнати да 

придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на 

професионалното им израстване. Квалификационната дейност е осъзната като необходимост от 

педагогическия екип, който прилага съвременна методика на преподаване. Една от 

възможностите за самоусъвършенстване и по-добра методическа подготовка е споделянето на 

умения, методи и технологии в урочната дейност.  

През тази учебна година всички педагогически специалисти повишиха своята 

квалификация, като участваха в обучения, семинари, уебинари и курсове, насочени към 

усъвършенстване професионалните умения, постигане на по-високи резултати в учебната работа. 

Планираните квалификационни дейности са успешно реализирани. Трима педагогически 

специалисти през 2020/21 вече са придобили 4-то ПКС,  един - 5-то ПКС и един - 3-то ПКС..  

Тематичните направления, в които са взели участие педагогическите специалисти от 

Спортно училище “Георги Живков“ за учебната 2020/2021 година са: 

 Обучение “Иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и 

емоционалната интелигентност на децата и учениците“, 3 кредита, присъствена и онлайн 

форма, по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", 

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. https://edu-teachers.mon.bg/ - 35 бр. 

 6 уебинара, организирани от Бюрото на Европа за  ЕС и ЕП – Програма за училища 

посланици на ЕП – 2 бр. 

 Е-дневник Школо – обучение системен администратор – новости – 1 бр. 

 Курс „Повишаване финансовата грамотност и икономическата култура на учениците 5-10 

клас“, СА „Д.А.Ценов“ и СБУ – 1 бр. 

 „Методи за оценяване на четивната грамотност в международно изследване PISA 2022“ – 

2 кредита, ЦОПОУ, София - 1 бр. 

 Обучение „Практически въпроси по прилагане КТ“, , 1 кледит, Сдружение „Образование 

без граници“ – 5 бр. 

 Обучение „Онлайн представяне на софтуер aSe седмично разписание“, РААБЕ - – 1 бр.  

 Работна среща с директорите и зам.-директорите от образователните институции от 

област В. Търново,  РУО – Велико Търново – 2 бр. 

 Уебинар за формите на дистанционното обучение, Кан Академия – 1 бр. 

 Уебинар „как да сърфираме в Интернет“, Кан Академия – 1 бр. 

 Уебинар “Ролята на директора за обучението в електронна среда” – 2 бр. 

 Обучение за проверка на писмени работи в електронна среда на ученици за НВО и ДЗИ по 

английски език, МОН – 2 бр. 

 Педагогическа специализация ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – 1 бр. 

 Подновяване на лиценз УЕФА „В“ – НСА, София – 1 бр. 

Изводът от проведените квалификационни дейности е: с участието си в различни форми на 

институционална и извънучилищна квалификационна дейност, педагогическите специалисти 

постигнаха: 

 Иновативни техники при осъвременяване знанията по предметната област на учителите 

 Усъвършенстване теоретичната и практическата компетентност на учителите 

 Познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и възпитание 

 Успешно усвояване на учебното съдържание от учениците, повишаване на мотивацията 

им за учебна дейност. 

2. Определени дефицити от квалификация на педагогическите специалисти в Спортно училище 

„Георги Живков“:  

 Обучения за усъвършенстване на дигиталните компетентности на педагогическите 

специалисти. 

 Специализации на учители по ФВС за придобиване на специалност „треньор по вид 

спорт“; 

 Oбучения на учители, преподаващи учебни предмети от Задължителната професионална 

подготовка от направление код: 813 - спорт. 
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 Обучения за управленски кадри (директори и заместник-директори). 

 Обучение относно кандидатстване и изготвяне на документация по европейски проекти 

(например „Еразъм+“). 

 Обучения по отношение контрола на качеството на труда на педагогическите 

специалисти. 

 

II.ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ.  

1.Масово участието на педагогическите специалисти в квалификационната дейност. 

2.Предварително планирани и конкретно посочени теми от учителите за квалификация.  

3.Да се подбират квалификационни курсове с практическа насоченост. 

4.В резултат на обученията учителите да повишат професионалните си компетенции, които са 

необходими в подготовката и реализацията на тяхната преподавателска дейност. 

5.Положително влияние на резултатите от обученията върху цялостната дейност на училището.  

6.Включване на ПС в програми и проекти на МОН, ММС, Структурни фондове на ЕС, 

неправителствени организации. 

7.Подобрена екипната работа /по методически обединения, комисии, учители и възпитатели/.  

8.Активна обмяна на добри практики в методическите обединения.  

9.Усъвършенстване на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти. 

 

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ. 

1.Основни принципи 

 Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите.  

 Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и 

ценности.  

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

знания, умения и навици.  

 Развиване на личността на ученика чрез овладяване в учебния процес на ключови 

компетентности и прилагането им в конкретни практически задачи.  

 Издигане и утвърждаване престижа на училището.  

2.Цели 

 Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чиито план е неразделна 

част от годишния план на училището.  

 Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит.  

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

постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.  

 Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети.  

 Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност в учениците чрез разнообразни форми за 

проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.  

 Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите.  

 Да се внедрят иновативни практики за повишаване качеството на обучение по 

професионална подготовка: чрез иновации за интерактивно обучение  и иновации за  

оценяване знанията на учениците.  

 

IV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Форми на вътрешноинституционалната квалификация: 

 лектории,  

 вътрешноинституционални дискусионни форуми; 

 открити практики,  

 методическо подпомагане,  

 презентации на творчески проекти; 

 резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения; 
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 споделяне на иновативни практики. 

2.Форми за извънинституционалната квалификацията:  

 семинари  

 тренинги 

 практикуми 

 лектории 

 уебинари 

 специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка 

на педагогическите специалисти и свързани с управлението на институцията 

 форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на 

резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и 

представяне на добри, иновативни практики или постижения.   

 

V. ДЕЙНОСТИ 

Изборът на теми за квалификация се извършва след проучване мнението на 

педагогическите специалисти в методическите обединения. 

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

1.1. Обсъждане на учебните планове, учебните програми и учебниците по съответните 

учебни предмети в МО.  

1.2. Оказване на методическа и педагогическа помощ на младите колеги.  

1.3. Отчет на методическата работа през учебната година.  

1.4. Открити практики по учебни предмети. 

1.5.Обмяна на информация и опит между учителите по методически обединения с цел 

изясняване на възникнали текущи проблеми.  

1.6. Повишаване квалификацията на учителите.  

1.7. Провеждане на заседания на МО. 

1.8. Актуализиране и усъвършенстване на методиката на преподаване с цел отговаряне на 

новите образователни изисквания.  

1.9. Изготвяне на анализи на резултатите през първия и втория учебни срокове. 

Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за решаването им.  

1.10. Обсъждане на изискванията за провеждане на ДЗИ, НВО и Държавните изпити по 

теория и практика на професията. 

1.11. Участие в състезания и олимпиади.  

1.12. Изготвяне на Правила за провеждане на вътрешноинституционалната квалификация 

и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми. 

1.13.Подготовка на учениците за участие в общински, областни, национални и 

международни  състезания.  

 

Дата 

на 

провеж

дане 

Тема на обучението 
Квалификацио

нна форма 

Участни 

ци 

Име на 

провеждащия 

квалификацията 

Брой 

часове 

09.2021- 

01.2022 

Въвеждаща 

квалификация 

(новоназначени ПС, 

ПС назначени на нова 

длъжност) 

лектория 5 

председател 

методическо 

обединение 

40 

09.2021 

Работна организация  

на педагогическите 

специалисти в 

условия за работа при 

Ковид-19 

тренинг 42 

учители по общо-

образователна, 

професионална и 

спортна 

подготовка 

2 

09-10.2021 
Разработване на 

учителско портфолио 

методическо 

подпомагане 
42 Школо 4 

09. 2021 – 

06. 2022 

Методи и форми за 

проверка и оценяване 

методическо 

подпомагане 
10 

председател 

методическо 
2 
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на знанията и 

компетентностите  на 

учениците  

на учителите в 

МО по 

хуманитарни 

науки 

обединение 

хуманитарни 

науки 

09. 2020 – 

06. 2021 

Увереност и 

грамотност при 

употреба на 

дигитални технологии 

за информация и 

комуникация за 

постигане на високи 

учебни резултати 

методическо 

подпомагане на 

учителите в МО 

природо-

математически 

науки  

8 

председател 

методическо 

обединение 

природо-

математически 

науки 

2 

09. 2021 – 

06. 2022 

Начало на новия 

олимпийски цикъл – 

Париж 2024 

 

методическо 

подпомагане на 

учителите в МО 

по спортна и 

професионална 

подготовка  

24 

председател 

методическо 

обединение по 

спортна и 

професионална 

подготовка 

2 

11.2021 

Обучение в 

електронна среда – 

нови 

функционалности 

семинар 42 

директор, 

зам.директори, 

председатели 

методически 

обединения, ст. 

учители 

8 

09. 2021 – 

06. 2022 

Демонстрационни 

уроци и презентации 

по 

общообразователни 

учебни предмети, 

професионална и 

спортна подготовка 

споделяне на 

иновативни 

практики 

42 

директор, 

зам.директори, 

председатели 

методически 

обединения, ст. 

учители 

2 

03.2022 

Работа в електронна 

среда - електронна 

платформа Teams 

уебинар 42 

директор, 

зам.директори, 

ръководител 

направление ИКТ 

2 

 

2.Извънинституционална квалификационна дейност 

2.1. Обмяна на опит чрез посещение на място в други образователни институции в 

общината/областта. 

2.2. Подготовка на ученици за участие в общински, регионални, национални и международни 

състезания.  

2.3. Посещение на учителски форуми  - общинско, областно и национално ниво.  

2.4. Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по Европейските 

структурни фондове, Европейските образователни програми и др. и реализирането им.  

2.5. Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС.  

2.6. Консултиране и подпомагане на училищни екипи при кандидатстване с проекти и тяхното 

осъществяване.  

2.7. Информиране на заинтересованите страни за възможности за безвъзмездно получаване на 

литература според информацията постъпваща от МОН и други източници; информиране и 

консултиране на училищните общности по дейности, свързани с гражданското образование.  

2.8. Методическо консултиране на учителите:  

 по индивидуални потребности (във връзка с урочната и извънурочна дейност, подготовка 

за изпити за ПКС, участия в конференции, подготовка на публикации, търсене на 

източници за самоподготовка);  

 в рамките на тематични работни срещи;  



Годишен план за квалификационни дейности 

 в рамките на цялостни и тематични проверки;  

 във връзка с извънучилищни и вътрешноучилищни квалификационни форми. 

2.9. Директорски съвещания: 

 МОН 

 ММС 

 РУО – Велико Търново 

 Община Велико Търново 

 

Дата на 

обучението 

Тема на 

обучението 

Квалификац

ионна форма 

Наименование 

на 

обучителната 

организация 

Име на 

участника 

Брой 

присъде

ни 

кредити 

09-12. 2021 

НП 

„Квалификация"

Разработване на 

електронни 

учебни помагала 

Обучение, 

което 

съответства 

на нуждата от 

електронни 

ресурси за 

преподаване 

МОН 

учители по 

общообразова

телна, 

професионалн

а и спортна 

подготовка, 

възпитатели 

1 

09. 2021 – 

06. 2022 

Участие на 

педагогически 

специалисти в 

обучения, 

съгласно плана 

за квалификация 

на РУО 

тематичен 

курс по 

преподавания 

предмет 

Обучаващи 

организации 

педагогическ

и специалисти 
1 

09. 2021 – 

06. 2022 

Обучение за 

придобиване на 

по-висока 

професионално-

квалификационн

а степен 

курс за 

участие в 

обучение за 

повишаване 

на 

квалификация 

–  ПКС 

Департаменти за 

продължаващо 

образование и 

квалификация на 

ПС 

зам.-

директори, 

учители по 

общообразова

телна, 

професионалн

а и спортна 

подготовка 

1 

09. 2021 – 

06. 2022 

Обучение на 

треньори по вид 

спорт 

специализаци

я 
НСА, БФС, БСФ 

учители по 

професионалн

а и спортна 

подготовка 

1 

 

„Киберсигурнос

т, дигитално 

гражданство и 

превенция на 

рисковете за 

децата в 

мрежата“ – 

Направление: 

Образователни 

иновации и 

STEM 

обучение 
ORAK 

aKADEMY 

Директор, 

заместник-

директори, 

учители по 

общообразова

телна, 

професионалн

а и спортна 

подготовка 

3 

 

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Разработена система за квалификационна дейност в училище; 

 Квалифицирани педагогически специалисти, отговарящи на изискванията на 

съвременните условия; 



Годишен план за квалификационни дейности 

 Високо мотивирани педагогически специалисти за усвояване на знания, умения и 

компетентности в контекста на ЗПУО; 

 Учители преподаващи, чрез ефективно използване на съвременни информационни 

и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри практики в 

образователния процес. 

 Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОС. 

 Мотивирани за учене ученици чрез разнообразни форми за проверка и оценка на 

знанията в съответствие с държавните образователни стандарти. 

 Действащи методически обединения като форма за самоусъвършенстване и 

кариерно развитие. 

 Създаден регистър и класьор на проведените квалификационни дейности, както и 

популяризиране на резултатите от тях. 

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ  

 Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна 

година и са в размер на 1,2% от годишния ФРЗ. За 2021/2022 учебна година са  12 504 лева 

 Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището.  

 Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките 

на бюджета на училището, средства от проекти и програми за квалификационна дейност.  

 Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на 

служителя.  

 При наличие на заявено желание от определен учител за участие в квалификационен 

курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, му се предоставя тази 

възможност. 

  Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна 

степен се заплащат от учителите.  

 

VIII. КОНТРОЛ 

1. Директорът контролира организацията, координацията и изпълнението на всички дейности по 

квалификацията, както и процеса на прилагане, представяне и обсъждане на добри практики в 

работата на педагогическите специалисти. 

2.Директорът, зам.-директорът по учебна дейност и зам.-директорът по спортна дейност участват 

в разпределянето на отговорностите по организацията и координацията на квалификационната 

дейност на педагогическите специалисти;  

3.Директорът, зам.-директорът по учебна дейност и зам.-директорът по спортна дейност 

контролират организацията, координацията и изпълнението на всички дейности по 

квалификация; 

4.Директорът, зам.-директорът по учебна дейност и зам.-директор по спортна дейност 

контролират процеса на прилагане на представените и обсъдени добри практики в работата на 

учителите;  

5.Директорът, зам.-директорът по учебна дейност и зам.-директорът по спортна дейност 

контролират регулярното обсъждане и отчитане на постиженията и проблемите в работата по 

квалификация на заседанията на ПС. 
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