
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

 с. Пет могили, община Никола Козлево,ул. "Васил Левски" №2,  

тел.05320-2149, klimentohridski1978@abv.bg 

 

                                                                                           Утвърждавам:________________ 

                                         Директор:  Жулиета Нешкова 

ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 Настоящият план е изготвен на основание ЗПУО и Наредба № 12 / 01. 09. 2016 година за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; приет по Решение на ПС с протокол № 1 / 15. 09. 2022 г.  

І. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ: 
 Общ брой на педагогическите специалисти в училището 15 ( 15 щатни бройки) включително директор. 

Старши учители – 14 . 

 От тях: 

 V ПКС – 7 учители; 

 ІV ПКС – 7 учители; 

 І ПКС – 1 учител; 

Общ брой на непедагогическите кадри в училището – 3 

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 
 Председател: Диана Димитрова 

 Членове: 1. Христо Иванов – старши учител; 

 2. Димитричка Димитрова – старши учител; 

 

mailto:klimentohridski1978@abv.bg


III. Анализ на квалификационната дейност през предходната учебна година. 
През учебната 2021/2022 година се проведоха всички планирани дейности. Проведени са и допълнителни квалификационни 

дейности, тъй като в процеса на работата се появи необходимост.  

Отчитаме, че проведените квалификации са в интерес на дейността на училището. 

Квалификационните форми бяха най-различни, свързани с многообразието на работата на учителя, и се придобиха различни 

компетентности. 

Всички, които преминаха квалификация, запознаха колегите си с добрите практики. 

Средствата, предвидени за квалификация, се изразходиха по най- целесъобразен начин. 

Комисията отчита, че има необходимост от повишаване на активността за запознаване с новостите, които навлизат в 

образованието, за да може да прилагаме на практика всичко, което е иновативно и полезно за постигане на целта – достигане 

на високи резултати от обучението. 

 

IV. Цели, приоритети, очаквани резултати. 

1. Актуализиране и усъвършенстване на придобити и нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие с 

професионалния профил на изпълняваната длъжност. 

2. Реализиране на политиката на училището за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на 

учениците, за тяхната подкрепа и консултиране. 

3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил 

на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и 

кариерното му развитие. 

4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите, както 

и на обмяна на добри практики. 

5. Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист. 

6. Усъвършенстване на нови и вече придобити компетентности, във връзка с провеждането на дистанционно обучение при 

необходимост. 

 

 

 



V. Квалификационни дейности през учебната 2022/2023 година. 

1.Квалификационна дейност за придобиване на кредити от специализирани ослужващи звена, висши училища, научни 

организации и по програми на обучителни организации 

Форма/ тема Организация по чл. 

222, ал. 1 от ЗПУО 

Продължи-

телност и 
академични 

часове 

Участници Срок Място на 

провеждане 

Стойност 

Иновативни 

техники при работа 

с ученици с 

рисково поведение 

и ученици, 

застрашени от 

отпадане 

МОН 2 кредита Всички педагогически специалисти До края 

на м. 

Декемвр

и 

  

Техники за 

съвременно 

общуване, целящи 

преодоляване на 

стреса и 

емоционалното 

прегряване в 

образователните 

институции 

МОН 2 кредита Всички педагогически специалисти До края 

на м. 

Април 

  

       

 

1.Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

Форма/ тема Ръководител на 

педагогическия екип 

Продължи-

телност и 

академични 

часове 

Участници Срок Място на 

провеждане 

Отговорник/

необходими 

средства 



Съвременният 

учител. Социални 

умения и 

компетентности 

Жулиета 

Нешкова 

16 Всички педагогически специалисти До края 

на м. 

Юни 

  

       

 

VI. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН и общини. 

При получаване на покана от съответните институции ще се отзовем своевременно. 

VII. Финансиране на квалификационната дейност. 

Средствата, предвидени за обучение на педагогическите специалисти, както следва: 

1. Не по – малко от 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическите специалисти – 3896,00 лева. 

2. 50% по чл. 8, ал. 2 – 1948,00 лева. 

3. Със средствата по т. 2 ще се проведат обучения за придобиване на най –малко два квалификационни кредита.                     

( Средствата включват лектор, логистика, всички необходими разходи). 

 

VIII. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност. 

Контролът по изпълнение на плана за квалификационна дейност се осъществява от директора. 

Резултатите от квалификационната дейност се докладват на годишен педагогически съвет. 

 

IX. Заключителна част. 

1. Настоящият план за квалификационна дейност отговваря на стратегическата цел за развитие на училището и е 

неразделна част от Годишния плана за дейността на ОУ „Свети Климент Охридски“. 

2. Планът за квалификационна дейност е отворен документ, подлежащ на непрекъснато допълнение и обогатяване. 

3. Настоящият план влиза в сила на 15. 09. 2022 година. 

Изготвил: Комисията по квалификационна дейност. 

Председател:____________________ 

                Диана Димитрова 
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