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РАЗДЕЛ І 
 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 
Годишният план на ОУ „Стефан Пешев“ е разработен въз основа на годишния 

анализ на изпълнение на дейностите за 2020/2021 година и приетите на заседание на ПС изводи 

и препоръки. Цялостната дейност на ОУ „Стефан Пешев“ е подчинена на изпълнение на 

основните приоритети в образователната политика, на определената в Стратегията на 

училището мисия за обучение и възпитание на свободни, морални и    толерантни личности 

с висока интелектуална подготовка и култура и с ярко изразено гражданско съзнание. 

ОУ „Стефан Пешев“ е средищно училище с 59-годишна история и утвърдени традиции 

в училищните и извънучилищни дейности. В училището работят високо квалифицирани 

специалисти с доказани личностни и професионални качества, чиито усилия да насочени към  

поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес. 

В ОУ „Стефан Пешев” е утвърдена единна система на управление на училището. 

Ръководният екип участва в квалификационни дейности, свързани с образователната реформа, 

свързани с приобщаващото образование, превенция на ранното напускане на училище, 

контролна дейност. Изграден е екип за обща подкрепа на личностното развитие на учениците с 

координатор психолог. 

. 

Сформирани са училищни комисии с цел по-добра организация за изпълнение на 

училищните дейности. 

В училище са създадени условия за прилагане на различни форми и методи на 

преподаване. 

Създаден е училищен екип за обхват на ученици, отпаднали от образователната 

система. МТБ осигурява добри условия за ефективен образователен процес. Обезпеченост с  

учебници и учебни комплекти – 100%. 

В ОУ „Стефан Пешев“ работят 57 педагогически специалисти и 15 души 

непедагогически персонал. 100% процента от педагогическите специалисти отговарят на 

изискванията за заемане на длъжностите, съобразно придобитото образование, професионална 

квалификация и правоспособно1 година средният годишен успех е Много добър 5.06 

За подпомагане на учениците с пропуски в знанията и затруднения в обучението е 

създаден механизъм за идентифициране на учениците с обучителни затруднения. Включени са 

в групите за ЦОУД с тях се провеждат ежеседмични консултации по график. По проект 

„Подкрепа за успех“ са сформирани 23 групи със 140 ученици. На всички ученици се 

предоставя възможност за изготвяне на проекти, мултимедийни презентации, брошури, 

картички, плакати, рисунки, илюстрации и други, с които се прави изложба в училище. 

Организирани са и са реализирани ученически състезания и конкурси. Проведен е 

общински кръг на олимпиади по всички учебни предмети. 9 ученици са класирани за областен 

кръг. 

Една от главните цели в дейността на педагогическите специалисти в ОУ «Стефан 

Пешев» е изграждане на училище без агресия и осигуряващо подкрепяща среда. Подкрепата за 

личностно развитие е приложена в съответствие с индивидуалните образователни потребности 

на всеки ученик. 

В ОУ „Стефан Пешев“ е осигурена достъпна архитектурна среда, налична е подвижна 

рампа. 



В училището има обособен ресурсен кабинет за индивидуална и групова работа с 

учениците със СОП. През учебната 2020/2021 година на 19 ученици се оказва допълнителна 

подкрепа. Разработени са планове за подкрепа и индивидуални учебни програми, съобразени 

с възможностите на всеки ученик. 

Училището подкрепя инициативността и участието на учениците в различни форми на 

ученическо самоуправление, различни кампании, подкрепящи толерантността и правата на 

детето. 

Квалификационната дейност в училището е насочена към развитие и повишаване на 

квалификацията на преподавателите. 

Осигуреният във всяка класна стая интернет дава възможност за модернизиране на 

образователния процес и повишаване на качеството и ефективността; по-голямо разнообразие 

в използваните средства и методи на преподаване и оценяване; он-лайн тестове, домашни 

работи и др. 

Училището работи изцяло с електронен дневник Shkolo.bg, който предоставя нови 

възможности за поддържане на постоянна връзка с родителите на учениците,  разнообразие от 

средства и форми на комуникация. 

Училището има собствен домейн, който е и виртуално училище. Всички преподаватели 

имат създадени класни стаи по предметите, които преподават, за всяка от паралелките. 

Създадени са и се използват класни стаи за по проекти, за занимания по интереси, за класова 

работа, за личностно развитие и подкрепа. Във виртуалното ни училище в момента има 265 

активни класни стаи. Работата във виртуална класна стая на  G Suite в реално време и със 

споделен екран  се доближава в най-голяма степен до реалните условия на работа във 

физическа среда. Учениците контактуват с учителя, провеждат се беседи, консултации и др.  

В двете сгради на ОУ „Стефан Пешев“ функционират медицински кабинети. 

Медицинските лица в училище водят картотека с данни за здравословното състояние на 

учениците. Извършва се профилактика на здравето, проследява се здравословното състояние на 

ученици с хронични заболявания. 

В часовете на класа се провеждат беседи на здравна тема. 

Важен фактор за здравното образование и пълноценното развитие на учениците е и  

възпитанието във физическа активност. Извън часовете по физическо възпитание и спорт  и 

спортни дейности в училище са проведени различни училищни първенства и спортни празници. 

Ученици от училището участват в градски и общински състезания. 

Училището предлага и реализира различни ангажиране на учениците в занимания по 

интереси; предоставя възможности за избор и предпочитания на области за изява. Всички  

реализирани от училището дейности насърчават личностното развитие на учениците, спомагат 

за затвърждаване и надграждане на академични знания, спортни, артистични и художествени 

заложби, подкрепят усвояването на нравствени ценности и правилни модели на социално 

функциониране, обогатяват и разгръщат личностния потенциал за развитие на учениците. 

Основен принцип в ОУ „Стефан Пешев“ - Севлиево е прилагането на цялостен 

училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на 

тормоза и създаване на по-сигурна и безопасна училищна среда. 

О „Стефан Пешев“ работи по НП на МОН „Без свободен час“, „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“ , НП ИКТ в училище, „Заедно за всяко дете“, „Оптимизиране на 

вътрешната структура на персонала“, НП „Квалификация“ „Отново заедно“. Осъществяват се 

дейности по проект „Подкрепа за успех“, „Подкрепа за приобщаващо образование“, „Равен достъп 

до училищно образование в условията на кризи“, „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“, МП 46 за подпомагане  на ФВС. 

Работата с родителите е насочена към повишаване на техните компетенции в сферата 

на позитивното и ефективно възпитание, правилното разпознаване на възрастовите 

потребностите и спецификите на детското развитие. 

Родителските срещи се провеждат редовно. Родителите участват в някои от 

инициативите на училището, дейности по проекти и извънкласни занимания. Поддържа се 

връзка с УН „Стефан Пешев“ и Обществен съвет. 

ОУ „Стефан Пешев“ си сътрудничи с институции, организации и клубове. 



ОУ „Стефан Пешев“ има свой сайт и страница във фейсбук, където се публикуват 

съобщения, организират се събития, отразяват се дейности. В училище активно се работи по 

проекти и национални програми. 

 

 
НАСОКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 

ГОДИНА И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО: 

 

1. Активна работа на всички педагогически специалисти за превръщане на училището в 

привлекателно и предпочитано място. 

2. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за 

повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане 

на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.  

3. С цел подобряване на комуникацията всички педагогически специалисти да използват 

активно профилите си във виртуалното училище. Постоянен личен контрол на входяща 

кореспонденция и изпълнение на задачите в срок. 

4. Създаване на подкрепяща среда за всяко дете и удовлетворяване на специфичните 

образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални 

и интелектуални затруднения и специални образователни потребности 

5. Партньорство с родителите и изграждане на отношения на доверие и сътрудничество. 

6. Активна работа на екипите за ключови компетентности и комисиите. Представяне на добри 

практики от членове на всеки от екипите най-малко по веднъж на учебен срок. 

7. Използване на възможностите на различни проекти за повишаване качеството на 

образователния процес. 

8. Изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и 

колегиалност 

9. Подобряване на работната среда чрез модернизиране на МТБ и обновяване на 

съществуащата. 

10. Работа за утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет, въздържайки се от 

действия, които биха уронили престижа на личността, професията и училището 

 



РАЗДЕЛ ІI 
 

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ «СТЕФАН ПЕШЕВ» 

1. ГЛАВНА ЦЕЛ 

Основната цел на Стратегията се определя въз основа на конституционното право на 

всеки гражданин на РБ на достъп до образователната система и възможност за развитие 

чрез образование, което в най-голяма степен съответства на неговите потребности, 

потенциал и цели и което осигурява успешна индивидуална и обществено-икономическа 

реализация. Училището е институцията, която подпомага младото поколение за пълноценен 

живот и дейност в демократичното общество, в което свободната изява на личността включва 

отговорностите й пред самата нея, пред нацията и човечеството. 

Формиране на конкурентноспособни, подготвени за обществено-икономическия 

живот на страната млади хора чрез повишаване качеството на образованието, обогатяване на 

учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в 

образователния процес, съобразени с българските традиции и европейските образователни 

стандарти. 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

1. Осигуряване на равен достъп до образование и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. 

Повишаване на качеството на образователния процес. 

1.1. Подпомагане на учениците, които срещат трудности при усвояването в УВП. 

1.2. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване 

на развитието и реализацията им. 

2. Усвояване на базисни умения за разбиране и стратегии на отговорно поведение в 

гражданското общество. 

3. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 

4. Постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури възможност за 

личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането на интелигентен,  

приобщаващ и устойчив растеж на икономиката. 

5. Формиране на екип от високо квалифицирани педагогически кадри. 

6. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за 

повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и 

въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. 

7. Развитие на училищна политика, насочена към комплексно здравно образование, 

включващо всички възрастови групи и класове, ориентирано към превенция на 

тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици и насочено към развитие и 

подкрепа на здравословен начин на живот. 

8. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности. 

9. Изграждане на адекватен училищен механизъм за обхват и задържане на децата в училище, 

за обезпечаване на условия за интегрирането на децата от малцинствените групи и 

отдалечените селски райони в живота на училището и града. Формиране на толерантност и 

уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност 

на всеки гражданин; 

10. Междукултурно образование и превенция на агресивното поведение и насилие сред 

учениците; развитие на социалната компетентност на учениците за избягване на рисково 

поведение. 

11. Активно включване на родителите и обществеността в решаването на образователни  

проблеми. 

12. Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за учениците да участват пълноценно в 

училищния живот. 



РАЗДЕЛ ІІІ 

 
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

 

 
 

1. Стратегическа цел: Осигуряване на равен достъп до образование и подкрепа 

на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му. Повишаване на качеството на образователния 

процес. 

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНЯВА СРОК 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-.ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Разработване и утвърждаване на единна 

система за управление на училището 

Директор 

Зам.-директори 

м. септември 

Квалификация на ръководния екип по 

проблемите, свързани с образователната 

реформа 

Директор 

Зам.-директори 

постоянен 

Изграждане на училищен екип за обща 

подкрепа личностното развитие на учениците 

Директор 14.09.2021 

Приемане на планове за контролна дейност на 

директора и заместник-директорите 

Директор 

Зам.-директори 

14.09.2021 

Осъществяване и документиране на 

контролната дейност 

Директор 

Зам.-директори 

постоянен 

Включване на учениците в различни 

училищни общности според интересите и 

потребностите им 

Директор 

Зам.-директори, 

преподаватели 

м. септември 

Създаване на условия за прилагане на 

различни форми и методи на преподаване и 

оценяване с цел постигане на по-високи 

резултати в образователно-възпитателния 

процес 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

Осигуряване на безопасни условия за работа и 

труд за изготвяне на планове на КБД, КУТ, 

комисия за действие при бедствия и аварии 

Б. Здравкова, 

Пл.Маринов, 

М. Илчева 

Постоянен, 

За плановете – 

12.09.2021 

Създаване на училищни екипи за обхват на 

ученици, отпаднали от образователната 

система 

Директор  

Изготвяне на Програма за превенция на 

ранното напускане на училище 

Валя Колева 12.09.2021 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

Изграждане на екипи за оказване на 

допълнителна подкрепа 

Директор, 

Училищен 

координатор 

15.09.2021 

Разработване и утвърждаване на 

индивидуални учебни програми по предмети 

за ученици със СОП 

Преподаватели, 

Директор 

15.09.2021 

Разработване на мултимедийни и електронни 

уроци, интерактивен подход на обучение и 

създаване на условия за формиране на 

Преподаватели постоянен 



компетентности за правилно, трайно, 

самостоятелно и съзнателно учене 

  

Прилагане на диференциран подход в 

урочната работа 

Преподаватели постоянен 

ПОВИШАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Обогатяване на учебното съдържание и 

въвеждане на иновационни образователни 

технологии и методи в учебния процес. 

Преподаватели постоянен 

Ефективното използване на съвременните 

информационни и мрежови технологии за 

повишаване качеството на образованието 

Преподаватели постоянен 

Анализ на резултатите от проверката на 

входно равнище и набелязване на мерки за 

повишаване на резултатите 

Преподаватели 15.10.2021 

Анализ на резултатите от I учебен срок Преподаватели 15.02.2022 

Подготовка на учениците за успешно полагане 

на изпитите от НВО 

преподаватели постоянен 

Организиране на допълнително обучение през 

ваканциите при условия и ред, определени със 

заповед на директора 

преподаватели постоянен 

Провеждане на „пробна матура“ по БЕЛ и 

математика за VII клас 

Сн. Нанкова, 

Калинка Гатева 

Полина Геловска 

м. април 2022 

Анализ на годишните резултати по класове и 

учебни предмети и набелязване на мерки за 

повишаване на резултатите през следващата 

учебна година. 

Преподаватели 10.07.2022 

1.1.Подпомагане на учениците, които срещат затруднения в образователния 

процес 

Създаване на механизъм за идентифициране 

на учениците с обучителни затруднения 

Директор, 

заместник.- 

директори 

15.09.2021 

Включване на учениците с обучителни 

затруднения в групите за ЦОУД 

ЗДУД, 

преподаватели, 

Учители ПИГ 

15.09.2021 

Ефективно провеждане на консултации по 

всички учебни предмети по график, утвърдено 

от директора на училището 

Преподаватели По график 

Организиране на допълнителни консултации 

при необходимост 

Преподаватели Постянен 

Постоянна връзка с родителите на трудно 

успяващите ученици 

Класни 

ръководители, 

преподаватели 

постоянен 

1.2.Ранно откриване на заложбите на всяко дете и ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията им 

Оптимизиране на възможностите за 

извънкласни дейности, отговарящи на 

интересите и възможностите на учениците 

Класни 

ръководители, 

преподаватели 

25.09.2021 

Формиране на групи за занимания по интереси Емилия Неделчева 02.10.2021 



Организиране и реализиране на училищни 

ученически състезания, проекти и конкурси 

Класни 

ръководители, 

преподаватели 

постоянен 

Подготовка на учениците за участие в 

междуучилищни, национални и други 

състезания и конкурси 

преподаватели постоянен 

Подготовка на учениците за участие и 

успешно представяне в олимипади по 

предмети 

преподаватели постоянен 

Популяризиране на успехите на учениците 

чрез сайта на училището и публикации в 

други медии 

Емилия Неделчева, 

Бистра Студенкова, 

класни ръководители 

постоянен 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Задълбочено познаване на Наредба 11 и 

измененията ѝ за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 

Преподаватели  

Спазване на изискванията на Наредбата за 

видовете и форми на оценяване, брой текущи 

оценки, оформяне на срочни и годишни 

оценки 

Преподаватели постоянен 

Запознаване на родителите с критериите за 

оценяване 

Преподаватели постоянен 

Изготвяне на график за контролните и 

класните работи 

М. Илчева 

Радка Цвяткова 

25.09.2021 

Осъществяване на постоянен контрол за 

ритмичност на оценяването 

Директор, 

Зам.директори 

постоянен 

САМООЦЕНЯВАНЕ В УЧИЛИЩЕ 

Изграждане и утвърждаване на ефективна 

система за управление на качеството 

институцията 

Директор, Зам. - 

директори 

постоянен 

Приемане на мерки за повишаване на 

качеството в образователната институция 

Директор 15.09.2021 

Активна и ефективна дейност на работната 

група по самооценяването 

Работна група постоянен 

ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Изграждане на училище без агресия, 

осигуряващо подкрепяща среда 

Педагогически екип постоянен 

Създаване и функциониране на различни 

форми на извънкласна и извънучилищна 

дейност 

Директор, 

преподаватели 

02.10.2021 

постоянен 

Създаване и активна и ефективна дейност на 

координиращ екип за подкрепа за личностно 

развитие на всеки ученик 

Директор, 

Педагогически 

съветник 

15.09.2021 

Осигуряване на обща подкрепа за личностно 

развитие на учениците чрез екипна работа 

между учителите и другите педагогически 

специалисти, кариерно ориентиране, 

занимания по интерес, библиотечно- 

информационно обслужване, грижа за 

здравето, дейности по превенция на 

проблемно поведение 

Педагогически 

съветник, учители, 

зам.-директори 

По план на 

екипа за обща 

подкрепа 



Ранно идентифициране на ученици с 

проблемно поведение и предприемане на 

съответните мерки за работа по 

преодоляването на такова поведение 

Педагогически 

съветник, 

Психолог, 

Преседател на 

КПППП, 

преподаватели 

постоянен 

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

Изготвяне на Списък Образец 1 Директор 27.09.2021 

Приемане на училищни учебни планове за 

учебната 2021/2022 година, форма на 

обучение и друга задължителна документация 

Директор 12.09.2021 

Определяне на класните ръководители за 

учебната 2021/2022 г. 

Директор 01.09.2021 

Определяне на председатели и членове на 

училищни комисии 

Директор 12.09.2021 

Актуализиране на Стратегията на ОУ „Стефан 

Пешев“ 

Директор 

Зам. директори 

12.09.2021 

Изготвяне и приемане на  Правилник за 

дейността на училището 

Директор 12.09.2021 

Изготвяне и приемане на  планове за 

дейността на комисиите и екипите за ключови 

компетентности 

Директор 

Председатели на 

комисии 

Председатели на 

ЕКК 

17.09.2021 

Изготвяне и приемане Годишен план за 

дейността на училището 

Директор 

Зам. - директори 

12.09.2021 

Изготвяне и приемане план за дейностите на  

педагогическия съветник, психолог и ресурсен 
учител  

Валя Колева 

Велислава Тотева 

Павлина Сербезова 

12.09.2021 

Съгласуване с Обществен съвет и 

утвърждаване на избора на учебници и учебни 

помагала за учебната 2021/2022 година 

Директор 12.09.2021 

Да се изготви график за приемно време на 

учителите 

Калинка Гатева 20.09.2021 

Да се изготви график за консултациите Марияна Илчева 

Татяна Захариева 

20.09.2021 

Да се изготви график за контролните и класни 

работи 

Марияна Илчева 

Полина Геловска 

20.09.2021 

Да се изготви график за провеждане на 

спортни дейности 

Гергана Стоянова, 

Тихомир Папазов 

15.09.2021 

Да се изготви график ФУЧ Радка Цвяткова 15.09.2021 

Да се изготви график за дежурство в училище Мариана Илчева 

Радка Цвяткова 

15.09.2021 

Да се изготви график за провеждане на 

екскурзии и зелени училища 

Рени Ковачева 08.09.2021 

Да се изготвят седмични разписания на 

часовете за първия учебен срок 

Боряна Димитрова  

Полина Геловска 

12.09.2021 

СОЦИАЛНО-БИТОВА И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

Осъществяване на контрол по опазване на 

материалната база 

Директор постоянен 



Оптимизиране на интериора на класните стаи, 

коридорите и фоайетата 

Учители 15.09.2021 

Съдействие при организирани кампании за 

медицински прегледи на учениците 

Директор постоянен 

Осигуряване на представително облекло за 

педагогическите специалисти 

Директор м. март 2022 

Осигуряване на работно облекло за помощния 

персонал 

Директор м. март 2022 

2. Стратегическа цел: Усвояване на базисни умения за разбиране и стратегии 

на отговорно поведение в гражданското общество. 

Изготвяне на плановете на класните 

ръководители съобразно с Наредба № 13 от за 

гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 

Класни 

ръководители 

15.09.2021 

Запознаване на учениците с Конвенция на ООН 

за правата на детето 

Класни 

ръководители, 

Педагогически 

съветник 

м. ноември 

Срещи с  представители на РПУ, Отдел 

„Закрила на детето“ и др. институции 

Зам.директори, 

класни 

ръководители 

По график 

Организиране на ден на ученическото 

самоуправление в училище 

Педагогически 

съветник 

09.05.2022 

Организиране на информационна кампания по 

повод 9-май Ден на Европа: провеждане на 

кръгли маси, дебати, ученически 

радиопредавания, младежки хепънинг, 

раздаване на информационни и рекламни 

материали. 

Педагогически 

съветник, 

Ученически 

съвет 

09.05.2022 

3. Стратегическа цел: Съхраняване и утвърждаване на българската 

национална идентичност. 

Ученически инициативи за изразяване на почит 

към националните герои и българската история 

Класни 

ръководители 

постоянен 

Задълбочаване и обогатяване на инициативите, 

свързани с миналото и фолклорните традиции на 

нашия край и на България 

Класни 

ръководители, 

преподаватели 

постоянен 

Отбелязване на дати, свързани с национални 

герои и българска история 

Класни 

ръководители, 

преподаватели 

постоянен 

Организиране и провеждане на инициативи, 

свързани с патронния празник и отбелязване на 

59-годишнината от създаването на ОУ „Стефан 

Пешев“ 

Снежана 

Нанкова 

Радка Цвяткова 
Михаела 
Димитрова 

02.11.2021 

Утвърждаване на  училищната  униформа  като 

символ на училището и повишаване на 

взискателността по отношение на униформата 

Класни 

ръководители, 

преподаватели 

постоянен 

Утвърждаване на приетите в училище символи и 

ритуали и възпитание на отношение на почит и 

Педагогически 

екип 

постоянен 



уважение към училищното знаме и училищните 

празници 

  

4. Стратегическа цел: Постигане на равнище на функционална грамотност, 

което ще осигури възможност за личностно и обществено развитие и ще 

спомогне за постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж 

на икономиката. 

Поддържане и обновяване на Къщичка за 

книги 

Преподаватели БЕЛ постоянен 

Оргнизиране на публични четения с участието 

на популярни личности 

Начални учители, 

преподаватели по 

БЕЛ 

м. април 

Маратон на четенето Начални учители, 

преподаватели по 

БЕЛ 

м. април 

Участие в Национална седмица на четенето Начални учители, 

преподаватели по 

БЕЛ 

По национален 

календар на 

МОН 

Участие в инициативите на Градска 

библиотека 

Начални учители, 

преподаватели по 

БЕЛ 

 

Подпомагане на родителите за 

усъвършенстване на техните умения да 

увличат и насърчават децата си към четенето и 

повишаване на езиковата култура 

Начални учители, 

преподаватели по 

БЕЛ 

постоянен 

Осигуряване на лесен достъп до книги и други 

четива 

Бистра Студенкова постоянен 

5. Стратегическа цел: Формиране на екип от високо квалифицирани 

педагогически кадри. 

Непрекъснато повишаване на квалификацията 

на педагогическите специалисти на различни 

нива и чрез различни форми 

Директор 

Председател ККД 

постоянен 

Поддържане на регистър на 

квалификационната дейност на 

педагогическите специалисти 

Председател ККД постоянен 

Утвърждаване на правила за 

квалификационна дейност 

Председател ККД 12.09.2021 

   

Споделяне на добри педагогически практики Председател ККД, 

председатели ЕКК 

Педагогически 

специалисти 

постоянен 

Изготвяне план за квалфикационна дейност 

на педагогическите специалисти 

Председател ККД 12.09.2021 

Ефективна работа на ЕКК Председатели ЕКК постоянен 

Изграждане на система за мотивация на 

педагогическите специалисти за повишаване 

на квалификацията и кариерно развитие и 

създаване на условия за това 

Директор постоянен 



6. Стратегическа цел: Ефективно използване на съвременните информационни и 

мрежови технологии за повишаване качеството на образованието, 

обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни 

образователни технологии и методи в учебния процес. 

Постигане на равенство във възможностите за 

използване на ИКТ от всички ученици, 

независимо от тяхната обществена и културна 

среда, етнически произход и здравословно 

състояние 

Директор, 

преподаватели ИТ 

постоянен 

Обучение и повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти с цел използване 

на ИКТ във всички учебни дисциплини и 

образователни степени 

Директор, 

преподаватели ИТ, 

преподаватели 

постоянен 

Участие в НП на МОН „ИКТ в училище“ Директор По график на 

МОН 

Активно използване на електронен дневник Директор 

Преподаватели 

постоянен 

   

7. Стратегическа цел: Развитие на училищна политика, насочена към 

комплексно здравно образование, включващо всички възрастови групи и 

класове, ориентирано към превенция на тютюнопушенето, злоупотребата с 

алкохол и наркотици и насочено към развитие и подкрепа на здравословен 

начин на живот. 

Индивидуална работа с ученици, родител и 

колективни беседи за здравословен начин на 

живот 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник, 

медицинско лице 

постоянен 

Организиране на информационни кампании по 

различни поводи, свързани с профилактика на 

различни заболявания и информираност за 

възможностите за предпазване от тях. 

Информационните кампании включват беседи, 

изложби, конкурси и др. 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник 

По план на 

класните 

ръководители 

Реализиране на дейности за екологично 

възпитание на учениците 

  

- Зелена класна стая преподаватели м. април 

- Отбелязване на Деня на Земята Татяна Захариева, 

Димка Стойкова 

Според 

календарния 

план на 

дейностите 
- Отбелязване на Деня на водата Мариета Иванова, 

Анета Димитрова 

- Отбелязване на Деня на гората Тодор Новоселски, 

Тихомир Тихов 

Провеждане на излети, екскурзии, спортни 

мероприятия 

Класни 

ръководители, 

преподаватели по 

ФВС 

постоянен 



8. Стратегическа цел: Придобиване на компетентности, необходими за успешна 

личностна и професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности. 

Беседи в часа на класа, посветени на 

кариерното ориентиране на учениците 

Класни ръководители По план 

Срещи с представители на различни професии Класни ръководители По план 

Участие в Панаир на средното образование Класни ръководители 

VII клас 

м. май 

Организирани посещения в средните училища 

в града в дните на отворени врати 

Класни ръководители 

VII клас 

м. май 

Осигуряване на възможност за срещи с 

представители на училища от други населени 

места 

Класни ръководители 

VII клас 

м. май 

Подготовка на учениците за продължаване на 

образованието им в средни училища 

съобразно техните интереси и възможности 

Класни ръководители 

VII клас 

м. май 

9.  Стратегическа цел: Изграждане на адекватен училищен механизъм за 

обезпечаване на условия за интегрирането на децата от малцинствените 

групи и отдалечените селски райони в живота на училището и града 

Изготвяне и утвърждаване на програма за 

предоставяне на равни възможности и 

приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи 

Валя Колева 12.09.2021 

Запознаване на учениците със Закона за 

защита от дискриминацията 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник 

10.10.2021 

Провеждане на часове във всички класове, 

посветени на търпимостта и толерантността 

към различията 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник 

По план на 

класния 

ръководител 

Осигуряване на възможности за консултации 

по учебните предмети на пътуващите ученици 

преподаватели По график 

Индивидуални разговори с всеки 

новопостъпил ученик от малцинствен 

произход за трудностите, които среща в 

адаптирането си в учебната среда 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник 

постоянен 

10. Стратегическа цел: Междукултурно образование и превенция на агресивното 

поведение и насилие сред учениците; развитие на социалната 

компетентност на учениците за избягване на рисково поведение 

Разработване и реализиране на училищна 

политика за противодействие на училищния 

тормоз на равнище училище и на равнище 

клас. Осъществяване на дейности по 

превенция и интервенция 

Педагогически 

съветник 

12.09.2021 

постоянен 

Изготвяне на училищен план за 

противодействие на училищния тормоз 

Станимира Матева 12.09.2021 

Изграждане на училище без агресия, 

осигуряващо подкрепяща среда 

Педагогически екип постоянен 

Анализ на осъществените дейности за оценка 

на проблема с насилието и предприетите 

Станимира Матева, 

Валя Колева, 

15.10.2021 



мерки за противодействие на училищния 

тормоз 

  

Спазване на утвърдените единни правила за 

служители, ученици и родители, свързани със 

случаите на тормоз в училище 

Педагогически 

съветник 

постоянен 

Спазване на утвърдените правила и процедури 

за въвеждане на защитна мрежа за справяне с 

училищния тормоз между учениците 

Педагогически 

съветник 

постоянен 

Въвеждане на правила и стриктно спазване на 

Правилник за дейността на училището 

 12.09.2021 

постоянен 

Отбелязване на Международен ден на 

толерантността, Седмица на търпимостта, Ден 

на розовата фланелка и др. инициативи с 

активното участие на учениците 

Класни 

ръководители, Валя 

Колева 

постоянен 

Съобразяване и спазване на увърдения 

механизъм за идентифициране на деца в риск 

Педагогически 

съветник 

постоянен 

Активна работа на КПППП Радка Цвяткова постоянен 

Провеждане на беседи, лекции, филми и др. в 

часовете на класа, посветени на рисковото 

поведение и превенцията на насилието от 

деца. 

Класни ръководители По план на 

класните 

ръководители 

11. Стратегическа цел: Активно включване на обществеността в решаването на 

образователни проблеми. 

ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИТЕ 

Планиране на дейности и форми на 

сътрудничество между всички участници в 

образователния процес 

Директор, 

Класни ръководители 

15.09.2021 

Изграждане и активна работа на родителски 

съвети във всяка паралелка 

Класни ръководители 20.09.2021 

постоянен 

Запознаване на родителите с Правилник за 

дейността на училището 

Класни ръководители 20.09.2021 

Провеждане на родителски срещи по класове Класни ръководители постоянен 

Организиране на „Училище за родители“ по 

теми, засягащи възпитанието на децата 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник 

постоянен 

Предприемане на мерки съвместно с 

родителите за подобряване на дисциплината в 

училище и намаляване дела на безпричинните 

отсъствия 

Класни ръководители постоянен 

Поддържане на постоянна връзка с 

родителите чрез телефон, e-mail, писма, 

бележник за кореспонденция (за I – III клас) 

Класни ръководители постоянен 

Планиране и реализация на дейности за 

активно участие на родителите в 

организираните от училището изяви 

Класни ръководители постоянен 

Активно сътрудничество с УН „Стефан 

Пешев“ 

Директор, зам. 

Директори 

постоянен 

Активна работа и съдействие на Обществен 

съвет 

Директор, зам.- 

директори 

постоянен 



Включване на родителите в различни 

дейности на класовете и училището. 

Класни 

ръководители, 

преподаватели 

По график 

ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

Партньорство и сътрудничество с институции, 

организации и клубове – ДК „Мара Белчева“, 

НЧ „Развитие 1870“, ЦОП, ЦПЛР-ДК „Йовко 

Йовков“, спортни клубове, нестопански 

организации, музеи и др. 

Директор, Ем. 

Неделчева, Бистра 

Студенкова 

 

постоянен 

Партньорство и сътрудничество с местни и 

национални медии за популяризиране на 

добрите практики в училище 

Емилия Неделчева, 

Велислава Тотева 

постоянен 

Активно поддържане на сайта и фейсбук 

страницата на училището 

Емилия Неделчева постоянен 

12. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за 

учениците да участват пълноценно в училищния живот. 

Издигане ролята и авторитета на Ученически 

съвет 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник 

постоянен 

Делегиране на задължения по отношение на 

дежурство в училище, поддържане на реда, 

хигиенните условия и опазване на 

училищното имущество 

ЗДУД, класни 

ръководители 

постоянен 



РАЗДЕЛ IV 

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И БЕЛЕЖИТИ ДАТИ 

 

 
ПРОЯВА 

 
ДЕЙНОСТ 

 
ИЗПЪЛНЯВА 

 
СРОК 

М. СЕПТЕМВРИ 

Тържествено откриване на 

новата учебна година в двора 

на училището. 

Тържество Недка Мичева 

Радка Цвяткова 

15.09.2021 

Тържества по класове Тържество Класни 

ръководители 

15.09.2021 

Ден на независимостта Честване Снежана Нанкова 

Вилхем Николов 

20.09.2021 

М. ОКТОМВРИ 

Участие в Празници на Севлиево Участие Класни 

ръководители, 

Учители ЦОУД 

12.10.2021 

Участие в Национална седмица на 

четенето 

Изложби, 

конкурси 

Бистра 

Студенкова 

Станимира 

Матева 

По 

национален 

календар 

Тържествено честване на патронния 

празник и 59 години от създаване на 

ОУ „Стефан Пешев“ 

Състезания, 

Изложби, 

Тържество 

Снежана 

Нанкова Радка 

Цвяткова, 

Михаела 

Димитрова – 

по план 

02.11..2021 

М. НОЕМВРИ 

Ден на будителите Участие в 

градско 

тържество 

Класни 

ръководители и 

учители ЦОУД – 

III клас 

01.11.2021 

Ден на толерантността  Велислава Тотева, 

Валя Колева, 

Ученически съвет 

16.11.2021 

М. ДЕКЕМВРИ 

Коледни тържества по класове Тържества Класни 

ръководители 

21.12.2021 

Коледен литературен конкурс Конкурс Снежана Нанкова 

Милена Тотева 

 

Български Коледни обичаи и 

традиции 

Изложба П. Скорчева 

Р. Ковачева 

Нина Матеева 

10-21.12.2021 

М. ЯНУАРИ 

    

М. ФЕВРУАРИ 

147 години от гибелта на Левски Беседи в час на 

класа 

Честване 

Мариета Иванова, 

Класни 

ръководители 

19.02.2021 

1 март Изложба П. Скорчева, 

Нина Матеева 

01.03.2021 



М. МАРТ 

3 март – национален празник на 

България 

Училищно 

тържество 

Участие в 

градско 

тържество, 

Беседи 

Снежана 

Нанкова, 

Вилхем 

Николов,  

Класни 

ръководители 

01.03.2022 

Празници на буквите и цифрите Тържества Класни 

ръководители I 

клас 

март, 2022 

Седмица на природата По план Татяна Захариева, 

Мариета Иванова, 

Детелина 

Ковачева 

Анета Димитрова 

Галя Генова 

31.03. 2022 

М. АПРИЛ 

Ден на книгата Маратон по 

четене 

Гостуване н 

градска 

библиотека 

Изложба на и 

за книгата 

Преподаватели по 

БЕЛ 

Класни 

ръководители 

начален етап 

22.04.2022 

Великденски благотворителен базар 

и концерт 

Изложба 

базар 

Цветелина Пеева 

Галина Генова 

Стефка Шопова 

Рени Ковачева 

Петя Скорчева 

Полина Ганчева 

април.2022 

М. МАЙ 

Фестивал на художествената 

самодейност 

Беседи, 

Изложби, 

Велислава Тотева 

Мариета 

Иванова, класни 

ръководители 

24.05.2022 

24 май – ден на славянската 

писменост и култура 

Беседи, 

Изложби, 

Зам. Директори, 

Класни 

ръководители, 

П. Скорчева 

24.05.2022 

Празник на художествената 

самодейност 

Участие в 

общински 

фестивал 

Радка Цвяткова 31.05.2022 

М. ЮНИ 

Ден на Ботев Честване Вилхем Николов 02.06.2022 

Закриване на учебната година 1-4 

клас 

Тържество Класни 

ръководители III 

клас 

05.06.2022 

Закриване на учебната година – 5-7 

клас 

Тържество Бистра 

Студенкова 

Радка Цвяткова 

02.07.2022 



РАЗДЕЛ V  

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 

СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ОТГОВОРНИК 

1.Училищен турнир по футбол 

ІV-VІІ клас 

14-17.10. 2021г Училищен двор Христов, Папазов 

2. Училищен турнир по волейбол 21-23.10. 2021 г. Физкултурен салон Георги Христов, 

3. Училищен турнир по народна 

топка ІV – VІ клас 

24-2510.2021г. Училищен двор Папазов , 

Кънева 

4. Училищен турнир по баскетбол 11-13.11. 2021 г. Физкултурен салон Кънева, 

5. Училищен турнир по тенис на маса 21-22.11. 2021 г. Физкултурен салон Христов, 

6. Училищен турнир по бадминтон 27-29.11.2021г. Физкултурен салон Друмев 

7.Училищен турнир по шах 02-04.12.2021 г. Физкултурен салон Кънева 

Зимен спортен празник на открито 13-24.01.2021 г.  Косташки, 

Христов 

9.Коледен градски футболен турнир 

малки вратички 

16-20.12. 2021г. Спортна зала Папазов, 

Христов 

10.Общински първенства по 

наредба на ученическите игри 

   

ФУТБОЛ По наредба По наредба Христов, 

Папазов 

ВОЛЕЙБОЛ По наредба СЗ „Дан Колов” Кънева, 

БАСКЕТБОЛ По наредба СЗ „Дан Колов” Христов, 

ШАХМАТ По наредба По наредба  

ТЕНИС НА МАСА По наредба По наредба Христов 

БАДМИНТОН По наредба По наредба Друмев 

11. Областни и зонални турнири по 

програмата на ученическите игри 

По наредба По наредба , 

Христов 

ФУТБОЛ По наредба По наредба Христов, 

Папазов 

ВОЛЕЙБОЛ По наредба По наредба Кънева 

ТЕНИС НА МАСА По наредба По наредба Христов 



БАДМИНТОН По наредба По наредба Друмев 

БАСКЕТБОЛ По наредба По наредба Христов 

ШАХМАТ По наредба По наредба  

12.Участие в лекоатлетическа 

щафета за празника на ПГМEТ 

Ноември 2020г. По наредба Христов 

13.Общинско състезание по 

приложно колоездене 

По наредба Тенис корта до РПУ Друмев 

14.Общинско състезание по 

пожароприложни спортове 

По наредба По наредба В. Николов 

15.Участие в общинско състезание 

„Лъвче” 

Февруари 2021г . Спортна зала 

„Дан Колов” 

Папазов, 

Начални учители 

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ 

ПРАЗНИЦИ 

   

1.Европейски ден на спорта 29.09.2021 Училищен двор Учителите по 

физкултура и кл. 

ръководители 

2.Пролетен спортен празник Март 2022 г. Училищен двор Учителите по 

физкултура и кл. 

ръководители 

3.Турнир по  волейбол  за  момчета 

„Ст.Пешев” 

25.10. 2021г. Спортна зала 

„Дан Колов” 

Христов, Кънева 

4.Щафета “Стефан Пешев” 25.10.2021 г. Парк „Черничките” , 

Христов 

5.Турнир по футбол за V-VІІ клас 07-08май 2021г. Училищен двор Папазов 

6.Спортни празници на класовете През цялата 

година 

 Класните 

ръководители 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ    

1.Туристически походи по маршрути През цялата 

година 

 Христов, класни 

ръководители 

2.Туристически излети и походи до 

хижи 

През цялата 

Година 

Стара планина Учителите 

ЕКСКУРЗИИ    

Провеждат се по класове и по годишен През цялата 

Година 

 Учителите 



РАЗДЕЛ VI 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

 

I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО И 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.  

        Квалификационната дейност в училището е насочена към развитие и повишаване на 

квалификацията на преподавателите.   

      Всеки ЕКК има списък на своите членове и техните квалификации до момента и на придобитите  

ПКС. В квалификационните карти на всеки учител редовно се отразяват 

вътрешноинституционалните и външноинституционалните квалификации. Използват се карти за 

отчитане на вътрешноквалификационната дейност. 

       За възможностите за квалификация всички учители са своевременно информирани лично, чрез 

писма  и  e-mail. 

      През  учебната 2020/2021 година в ОУ ”Стефан Пешев” са проведени следните квалификации на 

педагогически кадри. 

 

На вътрешноучилищно ниво е разгледана 3 теми: 

1. Работа с образователна платформа Classroom за обучение на учениците 

2. Как да направя уроците си разбираеми и мотивиращи за учениците? 

3. Кои електронни платформи и приложения да ползвам в класната стая? 

 

На външноучилищно ниво са разгледани 12 теми: 

 

1. Развиване на комуникативни умения  

2. Как да направя уроците си разбираеми и мотивиращи за учениците? 

3. Кои електронни платформи и приложения да ползвам в класната стая? 

4. Първа долекарска помощ – основен курс /ВТОРО НИВО/ 

5. Обучител по дигитализация на училищната администрация 

6. Обучение по компютърно моделиране в III  и IV клас 

7. Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване. 

8. Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно 

моделиране в начален етап. 

9. Най-новите информационни технологии в процеса на обучение. 

10. Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от 

преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при 

определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа 

11. Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5-8 клас 

12. Ролята на текста за формиране на ключови компетентности по български език и литература в 

мултикултурна среда. 

 

 

 

На междуинституционално ниво са разгледани 4 теми: 

1. „От учители за учители“-Наука на сцената 2019 г. 



2. Хуманизъм и вяра – областно представяне на добри практики 2020 г. 

3. Информационните технологии и електронните учебници на издателство „ Просвета“. 

4. „ Общински празник „ Лъвче“ – възможност за спорт и екипност. 

 

 

Организациите, които проведоха тези квалификационни дейности, са:  

1. УЧА се - София 

2. ЦОИ – София 

3. SHKOLO – София 

4. ДИИУ – СУ „Св. Климент Охридски“ 

5. ДУИИ – Тракийски университет Ст. Загора 

6. ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ 

7. Институт за човешки ресурси – София 

8. „Просвета – София“ АД – София 

9. Тракийски университет, ДИПКУ – Стара Загора 

10. Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов – СБУ 

11. ДИКПО - Варна 

12. Екипи за ключови компетентности 

През годината 19 учители са работили по проект на МОН „ Подкрепа за успех“ и 12 по проект 

„ Извънкласни дейности“. 

 

В края на периода в ЕКК са постигнали следните резултати:  

 

№ Екипи за ключови компетентности I срок II срок Годишно 

1. ЕКК - ХУМАНИТАРНИ НАУКИ  - 18 

чл. 

16 к / 23 ч 13к/0ч 29к/23ч 

2. ЕКК - ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКО – 

7 чл. 

8 к / 23 ч 11к/0ч 19к/23ч 

3. ЕКК - НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ – 18 чл. 21 к / 35 ч  23к/0ч 44к/ 35ч 

4. ЕКК – учители ДЦО - 12 1 к / 11 ч              3к/0ч       4к/11ч 

 

В състава на педагогическия колектив за момента са придобити придобити следните ПКС: 

 I II III IV V Без ПКС 

1 10 2 22 13 6 

 

Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и успешно 

усвояване на учебното съдържание от учениците, повишава мотивацията за учебна дейност чрез 

разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на учениците, усъвършенства се 

организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на педагогическите кадри в 

квалификационни форми на училищно, общинско и национално равнище. Различните 

квалификационни курсове са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част 

от годишния план на училището. 

Изводи: 

1. Квалификационната дейност през годината се развива добре. 

2. Постигнати са ПКС за по-голямата част от колектива. 

 



Слабости: 

1. ЕКК през  II срок не се организира вътрешноучилищна квалификация, поради наложилото се 

ОЕСР. 

2.  Не са проведени открити уроци по предмети. 

 

Препоръки: 

1. ЕКК да работят за организиране на повече вътрешноучилищни обучения, съобразени с ОЕСР 

2. Председателите на ЕКК да мотивират и подпомагат колеги за участие в квалификационни 

курсове. 

3. ЕКК да направят график за открити уроци по предмети. 

Финансова осигуреност –За календарна 2021 г. – 1% от бюджета на училището в размер на…….  

лв., изразходвани до момента ……. лв.  

 

II. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ.  

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.  

- 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.  

- Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на ученическите знанията и 

разчупване на стереотипните форми на преподаване.  

- Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на училището в съответствие 

с нормативните изисквания чрез:  

а/ обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС от педагогическия 

персонал;  

б/ оптимизиране на организационната функция на зам.-директорите;  

в/ провеждане от директора и зам.-директора на системен административен и педагогически контрол 

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

възникнали нарушения;  

г/ провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по спазване на ППЗПУО в 

ОУ „Стефан Пешев” от учениците и прилагане на ефективни мерки за регулиране при отклонения.  

2. Самоусъвършенстване чрез извънучилищна квалификационна дейност, включване на 

педагогическите специалисти във форми на индивидуална квалификация, а именно:  

-професионална педагогическа специализация,  

- специализация в конкретна научна област,  

-комплексен, тематичен и инстрективен курс.  

3. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 

 -квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност;  

- педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО – гр. Габрово;  

-актуализиране на педагогическите технологии и УТС;  

-обмяна на добри практики в ЕКК.  

4. 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.  

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И 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 саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 2. Усъвършенстване на професионалните 

умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката н 

общественото развитие и образователни изисквания.  

3. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни промени 

при овладяване на знания, умения и навици.  

 

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 ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез 

въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.  

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 с цел покриване на ДОС и развиване уменията на учениците за решаване на проблеми.  

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.  

7. Да се подпомага на работата на класните ръководители за изграждане на социални и граждански 

умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на културните различия и 

извършване на доброволческа дейност сред учащите се.  

IV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ:  

-сбирки на методическите обединения,  

-самообразование,  

- квалификационни курсове 

-семинари, тренинги и практикуми,  

-конференции, дискусии, интеркативни обучения,  

-сбирки, работа в екип,  

-практикуми /открити уроци, работа с проблемни гупи, делови игри и решаване на казуси/, работни 

срещи, обмяна на добри практики, събеседване, взаимно посещение на уроци;  

           - онлайн споделяне. 

          - родителски лектории     

V. ДЕЙНОСТИ: 

1. На училищно ниво – вътрешноучилищна квалификационна дейност.  

2. Извънучилищна квалификационна дейност  

- НИОКСО гр.Банкя,  

- ДИПКУ – гр. София, гр. Варна и гр. Стара Загора, 

-  участие в проекти и програми.  

- РААБЕ - гр. София 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

1. Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини, на учебните 

планове, ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ, техните особености и изисквания.  

2. Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади колеги.  

3. Обсъждане на изискванията за провеждане на външното оценяване в ІV и VІІ клас.  

4. Отчет на методическата работа през учебната 2020/2021 г. 

 5. Открити уроци и презентации по учебни предмети.  

6. По-честа обмяна на информация между преподавателите от обединенията с цел изясняване на 

възникнали текущи проблеми.  

7. Повишаване квалификацията на учителите.  

8. Провеждане на сбирки на ЕКК – не по-рядко от веднъж месечно. 

 9. Абониране на училището за периодични научно-методически издания.  

10. Обогатяване на библиотечния фонд с подходяща литература.  



11. Актуализиране и усъвършенстване на методиката на преподаване с цел отговаряне на новите 

образователни изисквания.  

12. Изготвяне на анализи на резултатите през първия и втория учебни срокове. Определяне на 

основните проблеми и представяне на предложения за решаването им. 13. Участие в състезания и 

олимпиади.  

14. Организиране на спортни състезания в училище и подготовка на учениците за участие в 

общински и областни и национални състезания.  

ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

1. Обмяна на опит с учители от други училища.  

2. Подготовка на ученици за участие в общински, регионални и национални състезания.  

3.Посещение на учителски форуми.  

4. Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по Европейските структурни 

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

5.Мотивиране на учителите за придобиване и повишаване на ПКС.  

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

осъществяване.  

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.  

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;  

 в рамките на цялостни и тематични проверки;  

 във връзка с извънучилищни и вътрешноучилищни квалификационни форми.  

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

 

№ Тема на 

обучението 

Вид обучение Участници/ 

целева 

група 

Обучителна 

организация 

/отговорник/ 

Дата на 

провеждане 

1. Провеждане 

заседания на 

ЕКК по 

определен 

график 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Учители от 

ЕКК 

Председатели 

ЕКК 

Септември 

2021-юни 

2022 

2. Изготвяне 

годишните 

планове на ЕКК 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Председате

ли ЕКК 

Председатели 

ЕКК 

Септември 

2021 

3. Актуализиране 

стратегиите за 

учебната 

2019/2020 год 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Председате

ли ЕКК 

Председатели 

ЕКК 

Септември 

2021 

4. Поддържане на 

регистър на 

проведените 

квалификацион

ни дейности и 

резултатите от 

тях 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Учители от 

ЕКК 

Председатели 

ЕКК и 

Председател 

ККД 

постоянен 

6. Запознаване с 

плана за работа 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Учители от 

ЕКК 

Преподавател

и, ресурсни 

Септември 

2021 



със деца със 

СОП  

преподавателит

е за ресурсно 

подпомагане за 

запознаване с 

новостите по 

изготвяне на 

програми за 

деца със СОП 

учители 

7. Споделяне на 

опит и обмяна 

на мнения с 

учителите от 

ЕКК начален 

етап и 

преподавате 

лите в V клас с 

цел осигуряване 

на плавен 

преход от IV 

към Vклас; 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Учители 

начален и 

прогимнази

ален етап 

 Септември – 

октомври 

2021 

8. Срещи 

разговори с цел 

уеднаквяване 

изискванията на 

учители в ЦДО 

и преподаватели 

за овладяване и 

надграждане на 

УП; 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Учители и 

учители в 

ДЦО 

 Септември – 

октомври 

2021 

9. Обмен на идеи, 

похвати и 

методи на 

работа за 

разнообразяване 

на учебната 

дейност; 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Учители от 

ЕКК 

Председатели 

ЕКК 

Преподавател

и по предмети 

постоянен 

10. Обсъждане на 

указания на 

експерти за 

новата учебна 

година 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Учители от 

ЕКК 

Председатели 

ЕКК  

Преподавател

и по предмети 

септември 

2021 

11. Провеждане на 

входящи 

тестове по 

предмети и в 

ЦДО и отчитане 

на резултатите 

от тях 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Учители по 

предмети 

учители  

ДЦО, 

председател

и на ЕКК  

Учители по 

предмети 

учители в 

ДЦО, 

председатели 

на ЕКК 

септември- 

октомври 

2021 

12. „Приятели на 

книгата“ -  

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици от 

2 клас  и 

учители  

класните 

ръководители 

Октомври 

2021 



13. Анализ на 

резултатите 

учебно- 

възпитателната 

работа през І 

учебен срок и 

Набелязване на 

мерки за 

тяхното 

подобряване 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Учители по 

предмети 

Учители по 

предмети 

Председатели 

ЕКК   

Февруари 

2022 

14. Подготовка и 

участие на 

учениците в 

олимпиади 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 

Учители по 

предмети 

Учители по 

предмети 

февруари- 

април 2022 

15. Ден на 

ученическото 

творчество и 

изкуство 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

ДЦО VI 

клас 

учители  ДЦО Февруари 

2022 

16. Международен 

ден на 

безопасен 

интернет 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

учители, 

ученици 

Учители по 

ИТ 

Февруари 

2022 

17. Пресъздаване на 

народни обичаи 

свързани с 

пролетните 

празници– 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

ДЦО V клас учители  ДЦО Април 2022 

18. Празник на 

буквите 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 1 

клас 

Учители 1 

клас 

Март 2022 

19. Участие в 

литературни 

конкурси  

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 4-

7 клас 

Учители по 

БЕЛ  

Постоянен 

20. Участие в 

квалификацион

ни курсове, 

семинари и 

други 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Външноучилищна 

квалификация 

 

Учители от 

ЕКК 

Председатели 

ЕКК и 

Председател 

ККД 

Постоянен 

21. Участие в 

общински и 

национални 

състезания по 

математика 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 4-

7 клас 

Учители по 

математика 

Постоянен 

22. Открит урок по 

БЕЛ 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 5 

клас 

Бистра 

Студенкова 

1 срок 

23. Открит урок по 

музика 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 6 

клас 

Радка 

Цвяткова 

2 срок 

24. Открит урок по 

геотрафия 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 7 

клас 

Виолета 

Кунчева 

1 срок 

25. Открит урок по 

АЕ 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 6 

клас 

Петя Мичева 2 срок 

26. Открит урок по 

математика 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици  

клас 5 

 1 срок 

27. Открит урок по Вътрешноучилищна Ученици 7 Мариета 2 срок 



биология квалификация клас Иванова 

28. Открит урок по 

физика 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 7 

клас 

Таня 

Захариева 

1 срок 

29. Открит урок по 

ФВС 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 5 

клас 

Учител ФВС 2 срок 

30. Открит урок в 1 

клас 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 1 

клас 

Учители 1 

клас 

2 срок 

31. Открит урок 2 

клас 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 2 

клас 

Учители 2 

клас 

1 срок 

32. Открит урок 3 

клас  

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 3 

клас 

Учители 3 

клас 

1 срок 

33. Открит урок 4 

клас 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 4 

клас 

Учители 4 

клас 

2 срок 

34. „Взаимодействи

е семейство – 

училище“, 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

родители Валя Колева 1 срок 

35. „Акценти на 

прехода начален 

– 

прогимназиален 

клас“ 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 4-

5 клас 

Учители 4-5 

клас 

2 срок 

36. Представяне на 

дипломни 

разработки за 

придобиване на 

ПКС 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Учители, 

защитили 

ПКС 

Председател 

ККД 

2 срок 

37. Отбелязване на 

празници: 

Вътрешноучилищна 

квалификация 

Ученици 1-

7 клас 

Учители по 

БЕЛ, история, 

музика 

постоянен 

38. Работа с 

ученици с 

различна степен 

на обучаемост 

 

Външноучилищна 

квалификация 

Учители  Външни 

лектори 

1 срок 

39. Емоционалната 

интелигентност 

- ключ към 

успешната 

професионална 

изява на 

педагозите 

 

Външноучилищна 

квалификация 

Учители Външни 

лектори 

2 срок 

 

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА. РЕЗУЛТАТИ:  

1. Работеща система за квалификационна дейност в училище;  

2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните 

условия;  

3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите 

им в контекста на ученето през целия живот.  

4. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и 

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

образователния процес.  



5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми;  

6. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОС от повече ученици;  

7. Мотивирани за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в 

съответствие с новите образователни изисквания.  

8. Действащи ЕКК като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на кадрите;  

9. Наличен регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на резултатите от 

тях;  

10.Усвояване на система от професионални компетенции, които са необходими за успешното 

упражняване на професията.  

11.Положителни промени в професионална дейност в резултат на участие в обученията.  

12. Влияние на резултатите от обученията върху цялостната дейност на училището.  

13. Увеличаване броя и мотивацията за работа на учителите, включени в различни проекти.  

14. Подобряване работата в екип.  

15. Мобилизация на родителската активност за оптимизиране на учебния процес. 16. Обмяна на добри 

практики в методическите обединения.  

17. Постигане на призови класирания на регионални и ноционални състезания.  

18. Повишаване мотивацията на учителите за качествена подготовка на учениците, явяващи се на 

НВО.  

19. Участниците в обученията с доклад уведомяват ръководството на училището за съдържанието на 

квалификационната форма; подробно споделят усвоеното съдържание. При посетени обучения от 

общ педагогически характер усвоеното съдържание се презентира пред педагогическата колегия. 

Индикатори за постигане целите:  

20. 95 % от учителите да участват през учебната година в краткосрочни обучения до 60 учебни часа.  

1 % от учителите да участват през учебната година в дългосрочни обучения над 60 учебни часа по 

видове образователни институции.  

21. 100 % от директорите и заместник-директорите да участват през учебната година в краткосрочни 

обучения до 60 учебни часа.  

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА.  

1. Критерии и индикатори за качествена оценка:  

- степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията,  

- приложимост на наученото,  

- влияние върху резултатите от обучението и възпитание на учениците,  

- влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището, - хреакциите на 

участниците за съдържанието и ползата на обучението,  

- промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението.  

2. Критерии и индикатори за количествена оценка:  

Брой участия в обучения:  

- на целия колектив, по методически обединения, взаимни и индивидуални /краткосрочни, 

продължаваща квалификация, ввътрешноучилищна и извънучилищна квалификация/  

- видове квалификационни дейности – извънучилищни /регионални, национални и международни/, 

вътрешноучилищни /институционални/, диснанционни, по национални и европейски програми, 

самообразование.  

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ. Съгласно Чл. 33 от 

Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 год., годишните 

средства за квалификация на педагогическите кадри се определят в размер не по-малък от 1 % на сто 

от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал и се предоставят за 

включването на педагогическите кадри в квалификационни курсове, предварително съгласувани със 

социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора:  

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са 

в размер на 1% от годишния ФРЗ.  

2. Вътрешноучилищната 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, да му се предоставя тази 

възможност. 

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

заплащат от учителите.  

 

VIII. КОНТРОЛ.  
Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва: В 

частта извънучилищна квалификация – на ПДУД, ПДАСД. Проведения контрол ПДУД вписва в 

книга за контролната дейност на ПДУД. В частта вътрешноучилищна квалификация . на главните 

учители. Проведения контрол главните учители описват в годишния си доклад пред ПС след края на 

учебната година. Регулярно докладват пред ПС за осъществени квалификационни дейности, 

резултати и приоритетите за вътрешна квалификация. В частта финансиране на квалификацията – на 

главен счетоводител.  

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА УЧЕБНА 2021/2022 ГОД.  

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В ОУ „Стефан Пешев” гр.Севлиево се осъществява както външна, така и 

вътрешноучилищна квалификационна дейност.  

1.1 ЕКК  в ОУ „Стефан Пешев ” гр. Севлиево през учебната 2021/2022 година са както следва:  

- ЕКК Хуманитарни науки 

- ЕКК Природоматематически науки  

- ЕКК Начален етап  

- ЕКК Начален етап - учители ДЦО 

1.2. Настоящият план за квалификационна дейност е приет на заседание на педагогическия съвет с 

протокол от 14.09.2020 година. Този документ определя правилата за участие на персонала в ОУ 

„Стефан Пешев” гр.Севлиево в квалификационната дейност за учебната 2020/ 2021 год. и включва 

механизъм за финансова подкрепа на участниците.  

Тези правила определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на 

персонала. Педагогическият и непедагогическият персонал на училището има право да повишава 

образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за 

повишаване на образованието и професионалната си квалификация. условията за участие във форми 

за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят от една страна 

между педагогическите кадри и Директора на училището и от друга между Директора на училището 

и обучаващата институция по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с ППЗУПО.  

2. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

 2.1. Педагогически персонал.  

2.2. Непедагогически персонал.  

3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ:  

3.1. Адекватност на обучението.  

3.2. Актуалност на обучението.  

3.3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.  

3.4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата длъжност.  

3.5.Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности 

и интереси на преподавателите и служителите.  

3.6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на 

качеството на дейността на служителите.  

4. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  



4.1 Анализ на кадровия потенциал  

4.2 Проучване на потребности от обучение и квалификация. 

 4.3 Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.  

4.4 Планиране на обучението.  

4.5 Финансово осигуряване на обучението.  

4.6 Организиране и провеждане на обучението.  

4.7 Анализ и оценка на ефективността на обучението.  

5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА 

ДЕЙНОСТ:  

5.1. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност /ККД/, която да бъде в 

състав: главен учител, председател на комисия за професионално усъвършенстване, председатели на 

методическите обединения на начален и прогимназиален клас. Решенията на ККД се съгласуват с 

Директора на училището.  

5.2. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на Училищно равнище се 

осъществява по План за квалификационната дейност на училището, 

който се изготвя в началото на всяка учебна година от ККД и се приема на заседание на ПС.  

5.3. В началото на учебната година ККД проучва мнението на преподавателите за избор на теми и 

форми за квалификация, както и предложенията на обучителни организации;  

5.4.Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: 

 - да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на 

професионалната компетентност на педагогическите кадри;  

- да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за 

тяхното професионално развитие.  

5.4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със 

съдействието на РУО гр. Габрово, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за 

продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за 

квалификационни дейности.  

5.5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които 

работят в училището.  

5.6. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията: 

 - по собствено желание, 

 - по препоръка на работодателя, 

 - по препоръка на експерти от РУО гр. Габрово и МОН.  

5.7. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени 

директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния платен 

годишен отпуск за предишната година. 

 5.8. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, 

които:  

-преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни 

образователни изисквания,  

- заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета,  

- преминават на нова педагогическа длъжност,  

- заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от 

три учебни години,  

- при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този 

преподавател, който предходната учебна година не е посещавал такъв и има желание да участва в 

такъв квалификационен курс,  

- всеки преподавател участва в поне една квалификационна форма на обучение през учебната 

година,  

- преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават да разпространят 

резултатите от квалификационните обучения. 

 6. ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ.  
6.1.Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен характер да става по 



предложение на Комисията по квалификационна дейност и съгласувано с Директора на училището.  

6.2. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове  и за нея не се 

присъждат квалификационни кредити. 

6.2.1. За изготвяне и изнасяне на открит урок по предмет учителят получава до 5 часа 

6.2.2. За участие в открит урок по предмет учителят получава 1 час 

6.2.3.  За изготвяне на тема и представяне пред колеги в училището или извън него учителят 

получава 2 часа  

6.2.4. За изготвяне на тема и представяне пред родители на ученици от училището учителят 

получава 2 часа. 

6.2.5. За разработена програма за участие в проект учителят получава 3 часа 

6.2.6. За разработване на иновативен метод за работа учителят получава 3 часа 

6.2.7 За подготовка на ученици за участие в общински, областни, регионални и национални 

състезания и конкурси – до 5 часа 

6.2.8. За изготвяне на планове на МО и комисии – 1 час 

6.3.Финансирането на вътрешноквалификационната дейност да се осъществява по предложение на 

ККД и съгласувано с Директора на училището.  

6.4. На професионално изявените учители в края на годината да се дават грамоти. 

6.5. Полученият брой академични часове от вътрешноучилищната квалификация да бъдат критерий 

за атестация и за диференцирано заплащане. 

 

7. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

7.1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си 

квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си 

квалификация.  

7.2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО Габрово, университети, 

колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени 

организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности.  

7.3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и 

квалификацията си:  

- по собствено желание;  

- по препоръка на директора на училището; 

 - по препоръка на експерти от съответната област.  

7.4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови 

и др.) се договарят между непедагогическите кадри и Директора на училището по реда на чл.234 от 

Кодекса на труда.  

 

8. УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:  

8.1. Педагогическите кадри, придобили професионално квалификационни степени, имат право да 

ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище.  

8.2.На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, се признава 

по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, определен от 

МОН и вътрешните правила за формиране на РЗ в училището.  

8.3. Стимулиране на професионално изявените служители през Годината чрез подходящи отличия, 

предвидени във вътрешните Правила на училището, приети на заседание на Педагогическия съвет  

8.4. Възможност за кариерното развитие.  

8.5. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.  

 

 

9. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:  

9.1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година 

и са в размер на 1% от годишния ФРЗ.  

9.2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.  

9.3. 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.;  

9.4. 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.  

9.5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на 

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

възможност.  

9.6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - квалификационна степен 

се заплащат от учителите.  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ Предложените правила за реда на участието в квалификационна 

дейност са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 2 от 14.09.2021 год., 

утвърдени са от Директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат 

променени по писмено предложение на всеки член от колектива. 

 
 


