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Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща 

квалификация, определяни ежегодно от МОН. 

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия 

съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти. 

 

І. ЦЕЛИ  

 

1. 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. 

2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за 

саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

3. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

4. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и умения. 
 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

1. Да се изработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразривна част от годишния 

план на училището. Към него да се добавят и плановете на всички МО. 

2. Чрез обмяна на педагогическия опит да се стимулират учителите към активно преподаване и обучение, към 

самоподготовка и усъвършенстване. 

3. Приложение на новите изисквания за проверка и оценка на знанията на учениците в съответствие със ЗПУО. 

4. Провеждане от директора на системен административен и педагогически контрол по спазване на 

нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения. 

5. Обмяна на добри практики в МО. 
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ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  
 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

 

Вид квалификация / 

Тема 

Организационна форма 

/лектории, 

вътрешноинституционал

ни дискусионни форуми, 

открити практики, 

методическо 

подпомагане, 

презентации на 

творчески проекти, 

резултати и анализи на 

педагогически 

изследвания и 

постижения, споделяне 

на иновативни 

практики/ 

Време на 

провеждане 

 

Целева група 

/брой участници/ 

 

 

 

 

 

Ръководител/отговорник 

за провежданата 

квалификационна 

форма 

 

 

 

 

 

Брой академични 

часове 

1. 

Вътрешноинституци

онална – Прилагане 

на диференциран и 

индивидуален подход. 

методическо подпомагане февруари 8 

Директор 16 

2. 

Вътрешноинституци

онална – 

Оптимизиране на 

връзките семейство-

училище, родител-

учител. 

иновативни практики януари 8 

МО 16 

 



 

82. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” 

гр. София, район „Младост“, кв. Горубляне 
п.к. 1138 ул. „Самоковско шосе” 41, тел/fax. 02/973 61 54, Е-mail- school82@gbg.bg 

 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Тема 

Организационна форма 

/курс, семинар, тренинг, 

школа, практикум, 

лектория, уебинар, 

специализации и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

Брой 

академични часове 

Източник на 

финансиране 

1. Методика на 

обучението по БДП. 
тренинг ноември 10 16 бюджет 

2. Подходи за 

преодоляване на 

агресията в училище 

обучение ноември-март 8 16 бюджет 

3. Професионален 

стрес и съхранение 

на учителите 

семинар април 8 16 бюджет 

4. Преодоляване на 

конфликти в 

училище 

тренинг ноември-март 8 16 бюджет 

5. Развиване на 

екипните 

взаимоотношения 

тренинг 
октомври - 

декември 
8 16 бюджет 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 21 от 29.08.2022 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната година.  

2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година. 


