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УТВЪРЖДАВАМ:                  ЗЗЛД

Татяна Михайлова

/Директор на 44. СУ “Неофит Бозвели”/

ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Този план е част от годишния план на училището, приет с решение на педагогически

съвет, проведен на 07.09.2021 г. и утвърден със заповед № 928/08.09.2021 год. на директора на

44. СУ “Неофит Бозвели”.

__________________________________________________________________________________________
стр. 1



44. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”

гр. София,  ул. „Плакалница” № 45

E-mail: 44sunb@44sou.eu; тел.: 02/ 945 07 11; 02/ 945 29 06

__________________________________________________________________________________________

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. Възможностите за участие на образователните институции в международни и

национални програми и проекти.

5. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната

квалификация, са част от настоящия план. Те са приети от педагогическия съвет

и утвърдени от директора,

І. ЦЕЛИ
1.1. Осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията в контекста на

учене през целия живот, придобиване и повишаване на компетентности и кариерно

развитие.

1.2. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите,

промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности.

1.3. Запознаване с добри образователни практики и реализирането им в училище. 1.4.

Формиране на умения за разработване на проекти с цел подобряване качеството на

образование и осигуряване на безопасна и естетична училищна среда.

1.5. Подобряване комуникацията „семейство – училище” и приобщаване на

родителската общност като партньор в обучението и възпитанието на децата.

1.6. Утвърждаване и издигане престижа на училището чрез подобряване качеството на

педагогическия труд.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Да се разработи система за квалификационна дейност, чийто план е неразделна

част от годишния план на училището.
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2. Да се стимулират педагогическите специалисти към самоподготовка и

усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез обмен на добри

педагогически практики и опит.

3. Да се създадат условия на делова хуманна атмосфера на откритост и гласност

при решаване на проблеми, трудности и неуспехи.

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното

съдържание по предмети.

5. Да се осигури съответствие между социалната практика, образователната

система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите

кадри.

6. Да се даде възможност за задоволяване на професионалните интереси на

педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.

7. Да се създаде трайна мотивация за учене у подрастващите чрез модернизиране

на образователния процес и разнообразни форми за проверка и оценка на

знанията в съответствие с държавните образователни стандарти.

8. Да се усъвършенстват организацията и методиката на преподаване и да се

стимулират професионалните изяви на учителите.

9. Да се повиши организационната култура чрез утвърждаване на училището като

учеща организация.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
3.1. Вътрешноинституционална квалификация - за всеки педагогически специалист

се планират задължително 16 (шестнадесет) академични часа за учебната година.

3.1.1. Въвеждаща квалификация - планира се и се реализира при установена

необходимост

3.1.2. Организационни форми за реализиране на вътрешноинституционална

квалификация:

● лектории;

● открити практики;

● дискусионни форуми;

● методическо подпомагане;
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● презентации на творчески проекти;

● споделяне на иновативни практики;

● резултати и анализи на педагогически изследвания и постижения.

3.1.3. Планирани теми:

Вид/Тема форма Време на
провеждане

Целева
група
/брой

участниц
и/

Ръководи
тел

Отговорн
ик

Брой
часове

Въвеждаща
Проучване интересите и
желанията на  учителите за
участие в квалификационни
форми

анкета м. 08. 2021 г. 70 ЗДУД 1

Вътрешноинституционална
Разработване на план за
квалификационна дейност

практикум 30.08.2021 г. 8 Председатели на
професионални

общности

2

Вътрешноинституционална
Актуални моменти в
нормативните документи за
системата на средното
образование

дискусионен
форум

м. 09.2021 г. 70 Директор 1

Въвеждаща
Участие в есенни
съвещания по отделните
учебни предмети

практикум м. 09.2021 г. 30 педагогическите
специалисти

3

Вътрешноинституционална
Разработване и приемане
планове за дейността на
професионални
педагогически  общности

работна група м. 10.2021 г. 70 Председатели на
професионални

общности

3

Въвеждаща
Оказване на педагогическа и
методическа помощ на
новопостъпили учители

тренинг,
методическо
подпомагане

постоянен 20 Старши учители
по предметни
обединения

5

Вътрешноинституционална
Организиране на
курс за обучение на
учителите  за подходи и
методи за превенция,
практическо
противодействие и
овладяване на агресията у
учениците

дискусия м. 11.2021 г. 10 УКПУТПППМН 4
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Вътрешноинституционална
Обучение на учителите
за разработване и
работа по проекти за
усвояване на
национални и
европейски  фондове

споделяне на
иновативни
практики

м. 01.2022 г. 10 Директор 5

Вътрешноинституционална
Провеждане на сбирки на
професионалните общности
по  предмети и етапи на
обучение

резултати и
анализи на
педагогически
изследвания и
постижения

ежемесечно 70 Председатели на
професионални

общности

5

Вътрешноинституционална
Актуални моменти при
провеждане на ДЗИ и НВО

дискусия по графика на
дейностите

70 Директор 5

Въвеждаща
Повишаване на дигиталните
компетентности на
учителите за работа с
различни инструменти и
технологии

открити
практики

постоянен 40 сертифицирани
учители

5

Вътрешноинституционална
Прилагане на разнообразни
дигитални инструменти
в практиката на учителите

открити
практики

постоянен 60 сертифицирани
учители

5

Вътрешноинституционална
Обмен на добри педагогически
практики

открити
практики

постоянен 30 Директор 3

Вътрешноинституционална
Идентифициране на трудности
и проблеми в ежедневната
УВД. Техники за справяне,
решения.

резултати и
анализи на
педагогически
изследвания и
постижения

м. 02.2022 г.

м. 06.2022 г.

60 ЕПЛР 2

Вътрешноинституционална В
подкрепа на родителите
”Връзката  училище, ученици,
семейство. Справяне с кризите
на
пубертета.”

кръгла маса,
тренинги

м. 02.2022 г. 30 ЕПЛР,
училищен
психолог

3

Вътрешноинституционална
Атестиране на
педагогическите специалисти 
изисквания и процедури

семинар м. 09.2022 г. 70 Директор 8

3.2. Междуинституционална продължаваща квалификация
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3.2.1. Организационни форми за реализиране на междуинституционална квалификация:

● курс;

● семинар/тренинг;

● междуинституционално методическо подпомагане;

● междуинституционално споделяне на иновативни практики;

3.2.2. Планирани теми:

Тема форма Време на
провеждане

Целева
група
/брой

участници/

Брой
часове

Източник на
финансиране

Методика на
обучението по
БДП

курс по график 5 16 ч. Делегиран бюджет

Придобиване и
повишаване на
професионално
квалификационна
степен (ПКС)

курс по график 15 16 ч. Национални и
регионални
програми,

делегиран бюджет

Осигуряване на
условия за
повишаване на
квалификацията  на
учителите в
извънучилищни
форми,
организирани на
регионално и
национално ниво

семинари,
тренинги,
уебинари,
специализации

по график 40 до 60 ч. Национални и
регионални
програми,

делегиран бюджет

Утвърждаване
авторитета на
учителите и
училището чрез
взаимодействие в
защитена облачна
среда

семинари,
тренинги,
споделяне на
иновативни
практики

м. 11.2021 г. 50 16 ч. Делегиран бюджет
и

самофинансиране

Инструменти за
привлекателно
образование

тренинг по график 50 16 ч. Делегиран бюджет
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ПРИЛОЖЕНИЯ:

● Правила за организиране, провеждане и отчитане на

вътрешноинституционалната квалификация през учебната година.

● Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата

квалификация през учебната година.
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