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ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ’ДИМИТЪР РОХОВ”, ГРАД СЛИВЕН

Обща численост на педагогическия колектив - 38 бр.
Директори -1 

Заместник- директор:
ЗДУД -1
здсд-1
Главен учител: Виолета Милчева Христова 
Педагогически съветник:Павлина Ангелова 
Ръководител на направление ИКТ -1 
Старши учители -17 бр.
Учители -11 
Старши възпитатели - 2 
Възпитатели - 2 
Непедагогически персонал: 7



I.

ГОДИНА
АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019

1.1 Констатирани слаби и силни страни в квалификацията на педагогическите специалисти.
В началото на учебната 2018/2019 година са проучени желанията на педагогическия и непедагогическия персонал за квалификация. 

Създадена е Комисия за квалификационна дейност. Разработен е годишен план за квалификационната дейност, съобразен с направените 
предложения от педагозите и с приоритетите на училището, приет на заседание на Педагогическия съвет. Активна и ползотворна е осъществената 
вътрешноучилищна квалификационна дейност с целия колектив и по линия на МО, създадени в началото на учебната година. Извънучилищната 
квалификационна дейност също е многообхватна. Училищното ръководство насърчава педагозите за участие в различни квалификационни форми, 
като координира връзката с институциите за квалификация на учители, с експертите в РУО - Сливен, с неправителствени 
организации и др.
Силни страни:

обогатяване и преосмисляне на съвременната методика;
споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация: 
създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 
експериментиране с нови идеи; 
създаване на нови контакти.

Слаби страни:

не винаги отговарят на очакванията на учителите;
не се набляга на практическата насоченост на обучението, а повече на теоретичната; 
често предложените квалификационни курсове се провеждат по време на учебни занятия.

1.2 Проучване на потребностите от квалификация на педагогическите специалисти
В началото на учебната 2018/2019 година се проучиха потребностите и нагласите на педагогическите специалисти от 

Спортно училище ’’Димитър Рохов” - Сливен, за участие в квалификационни дейности.
Основните направления за квалификационна дейност за учебната 2018/2019 година, по които учителите желаят 

да повишат знанията, уменията и компетентностите си са за:
■ справяне с агресията в училище;
■ идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище;
■ прилагане на ИКТ в обучението (работа със специализиран софтуер за конкретния учебен предмет);



■ прилагане на интерактивни и иновативни методи на работа;
■ задаване и оценяване на ученическите проекти;
■ успешно сътрудничество с родителската общност.
■ прилагане на съвременни тенденции в проверката и оценката на знанията и разчупване не стереотипите 

Предпочитани форми за обучение са:
■ интерактивни обучения;
■ обмяна на положителен опит и обсъждане на добри практики;
■ беседи;
■ семинари и дискусии;
■ курсове;

П. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
Организиране и провеждане на квалификационни дейности за повишаване компетенциите на педагогическите специалисти 

според личните им предпочитания на принципа на доброволност, осъзната потребност и обективна оценка за тяхната полезност в 
рамките на действащата нормативна уредба чрез:

1. Вътрешно-училищна квалификация:
- Утвърждаване на МО като център за вътрешноквалификационна дейност.
- Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците.
- Използване на иновативни методи и техники в ОВП.
- Подкрепа на новоназначените специалисти за бързо адаптиране към учителската професия (наставничество).

Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на училището в съответствие с нормативните 
изисквания съгласно ЗПУО.

2. Извънучилищна квалификация
- Обща педагогическа специализация.
- Специализация в конкретна научна област

През 2018/2019 учебна година дейността по квалификация на педагогическите специалисти приоритетно е насочена към 
следните целеви групи :

• учители по хуманитарни дисциплини - 6
• учители по природо-математически дисциплини - 9



• учители по спорт -16
• класни ръководители -12
• възпитатели в общежитието- 4

III. ЦЕЛИ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
• Насочени към повишаване на знанията и уменията, както и придобиването на компетенции, свързани с

професионалното развитие и кариера на педагогическите специалисти, заети в системата на училищното възпитание и професионално 
образование.

• Предварителното проучване на потребностите, идентифицирането на дефицитите, както и ориентирането на 
квалификацията към приоритетите, определени в училищната политика

• Усвояване на основни ключови компетентности, свързани с нови и актуални знания и умения, които помагат за
преодоляване на трудностите във взаимоотношенията с учениците и за повишаване ефективността на тяхната работа.
Стимулиране на учителите за придобиване на ПКС и включване в следдипломни форми на обучение.

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
• Повишаване на качеството на образователно-възпитателния и тренировъчния процес;
• Придобиване на умения за изграждане на позитивна образователна среда;
• Умело използване на интерактивни методи;

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
• Подобряване на социалните и комуникативни умения на учителите, развитие на личностни и професионални умения и 

компетентности, мотивацията за самоусъвършенстване;
• Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и засилване на мотивация за саморазвитие, 

самоусъвършенстване и кариерно израстване на педагогическите специалисти
• Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.

VI. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КОИТО СА СПАЗЕНИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Квалификационната дейност в Спортно училище „Д. Рохов” - гр. Сливен е разработена при съблюдаване на следните 
принципи:

• Приемственост и последователност - продължаване реализирането на квалификационни дейности и програми с доказана 
ефективност и значимост за сектор образование;



• Системност
• Съгласуваност
• Достъпност
• Адаптивност и адекватност

УП. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ Вътрешно-училищна
квалификация

форма Време на 
провеждане

Отговорник

1. Нови идеи и техники за обучение по вид спорт и тяхното приложение -  споделяне на 
личен опит

тематичен съвет ноември Лъчезар Дойчев

2. „Нека бъдем толерантни днес, утре, завинаги.“ методическа сбирка 
МО на

възпитателите

ноември Стоянка Манджукова

3. „Технологиите в подкрепа на обучението“ -  споделяне на личен опит тематичен съвет ноември Марияна Манева

4. Усъвършенстване на уменията за работа с 
електронен дневник

тренинг октомври Ръководител на 
направление 

ИКТ
5. „Класният ръководител -  мениджър на ученическия клас“ методическа сбирка 

МО на класните 
ръководители

април Ирина Захариева,Павлина 
Ангелова — 

педагогически 
съветник

6. „Добри практики за обучение в класната стая -  споделяне на личен опит“ тематичен съвет октомври Павлина Ангелова

7. „Използване на съвременни методи в обучението по хуманитарни 
дисциплини”

МО април Стефка Атанасова

8. „ Кибертормоз-мит или реалност“ МО февруари Г ергана Донева

9. Електронното портфолио на учителя - удостоверяване и управление качеството на 
квалифицираност, компетентност и креативност на учителя

Тематичен съвет ноември Марияна Ангелова



10. Интегриране на учениците е емоционални проблеми обмяна на добри 
практики

май Павлина Ангелова

11. Антидопингов контрол. Нормативна уредба. методическа сбирка 
МО на учителите по 

спорт

март Кирил Димитров

12. Алкохол, цигари и спорт - неочаквано лоша комбинация Методическа сбирка март Гергана Донева

13. Обучителен практикум на тема: Съвременни форми и методи за работа с текст с цел 
повишаване на функционалната грамотност

Обучителен
практикум

ноември Жанета Цанкова 
Ирина Захариева 
Нели Димитрова

14. Обучение на новоназначените учители за работа с училищната документация беседа октомври Виолета Милчева главен 
учител

15. На заседание на ПС педагогическите специалисти, участвали в различни форми 
на обучение и квалификация да споделят новия опит и възможностите за 
прилагането му в обучението.

Обмяна на добри 
практики

Веднъж на 
учебен срок

Учителите преминали 
обучение

13 Попълване и представяне на лична квалификационна карта по образец от всеки 
педагогически специалист за отчитане на резултатите от годишния 
квалификационен процес.

Веднъж на 
учебен срок

Всеки преминал обучение

14 Промени в Нормативната уредба в образованието семинар октомври всички учители

15 „Програма Еразъм +“ — възможности на учители и ученици в сферата на 
професионалното образование по спорт

кръгла маса декември М. Манева 
Жанета Цанкова



ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ Извънучилищна

квалификация

форма Време на 

провеждане

Отговорник

1 Методически работни срещи с експерти от 
РУО - Сливен с учители по съответни 
предмети

Методически работни 
срещи

по график, 
септември, октомври

Учители по
общообразователна подготовка

2 Учителите участват в организираните от РУО 
квалификационни форми, предложени в плана за 
квалификация на педагогическите специалисти в област 
Сливен за учебната 2019/2020 г.

Различни видове 
обучения

постоянен всички учители

3 Посещения на курсове и лекции по различните учебни 
предмети, осигурени от РУО във връзка с нови научни 
публикации, чествания на годишнини или издатели на 
нови учебници и учебни помагала.

Различни видове 
обучения

постоянен всички учители

4 Участие в квалификационни форми организирани по 
Национални квалификационни програми

Различни видове 
обучения

постоянен всички учители

5 Интерактивни методи на обучение курс по предложени 
дати

всички учители

6. Обучени е за работа с електронен дневник на 
„Училища БГ“

курс септември всички учители

7. Емоционална интелигентност. Техники за 
преодоляване на професионалния стрес

курс по предложени 
дати

всички учители

VIII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ
1. Средствата за квалификация се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1% от годишния ФРЗ в 

размер на 7194 лв. /седем хиляди сто деветдесет и четири лева/ и се изразходват само за педагогическите специалисти.
2. Вътрешноучилигцната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.



3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на 
дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност и др.

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовият лимит за квалификация в 
училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства.

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с 
директора на училището, му се предоставя тази възможност.

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - квалификационна степен се заплащат от учителите.

Планът за квалификационната дейност е отворен и подлежи на актуализация след съгласуване с годишния план за 

квалификационна дейност на РУО - Сливен и е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №13 от 30.08.2019 г.


