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I. Стратегия на учебното заведение 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и 
на всички поднормативни актове. 

       2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на начална грамотност. 

3. Придобиване на знания и усвояване на умения при изучаване на информационните технологии и практическото приложение          
в образователения процес.    

4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 

5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство. 

6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на учениците за общуване и правилно поведение в обществото. 

7. Да изградим личности, възпитани в дух на  патриотизъм, с модерно виждане за света. 

8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот. 

 

II. Цели на Плана на КД: 

1. Повишаване на научната, методическата и педагогическа подготовка на учителите и създаване на умения за 
самоусъвършенстване. 

2. Повишаване на ефективността и качеството на учебно-възпитателния процес, съответстващи на новите тенденции в 
образованието. 

3. Поставяне индивидуалността на детето в центъра на учебно – възпитателния процес чрез прилагане на комплексен подход при 
изграждане личността на ученика. 
 
 
 

III. Задачи на Плана за КД  
1. Да се стимулират учителите към самоусъвършенстване и към активно прилагане на съвременни методи на обучение чрез 

обмяна на педагогически опит. 



2. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера при обсъждането на трудностите и проблемите в УВП. 
3. Да се създадат условия за стимулиране на професионалните изяви на учителите . 
4. Да се повиши мотивацията на учениците за учебен труд чрез разнообразни форми на учебно-преподавателска дейност, 

провокиращи интереса и  максималната им изява  в  уч.часове. 
 

IV. Очаквани резултати на Плана на КД: 
1. Повишаване качеството на езиковото обучение в училище. 
2. Ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на 

образованието и въвеждане на иновации в образователния процес. 
3. Прилагане  на ефективни подходи за социализиране и обучение на ученици със СОП, обучителни трудности и 

поведенчески проблеми. 
4. Обучение на екипи за разработване и реализация на проекти и програми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Вътрешно училищна квалификация 
 
№ Тема Форма 

на 
обучение 

Целева 
група 

Брой 
участници 

Брой 
академични 
часове 

Срок/ 
период на 
провеждане 

Място на 
провеждане 

Вътрешноучи 
лищен 

обучител 

Отговорник 
за 

провеждане 
на 

обучението 
1 Запознаване с 

НЕИСПУО 
лекция учители 8 2 октомври НУ 

„В. Левски“ 
Цветкова  Цветкова  

2 Открит урок по 
Български език 
и литература   
 

 Учители, 
родители 
 

5 1 октомври НУ 
„В. Левски“ 

Митушева Митушева 

3 Как да 
мотивираме 
децата да учат? 
 

лекция Учители 
и 
учители 
ГЦОУД 
 

20 2 октомври НУ 
„В. Левски“ 

Калинова Калинова 

4 План за 
противодействие 
на тероризма 

лекция Учители 
и 
учители 
ГЦОУД 
 

20 2 октомври НУ 
„В. Левски“ 

Ел.Цветкова Ел.Цветкова 

5 Перцептивни 
умения за 
безопасно 
поведение на 
пътя. Зрение и 
безопасност на 
движение. 
Сензорни 
характеристики 
на зрението. 

лекция Учители 
и 
учители 
ГЦОУД 
 

20 2 ноември      НУ 
„В. Левски“ 

П.Кабакова П.Кабакова 



6 Открит урок по 
Математика  
 

 Учители  5 1 ноември      НУ 
„В. Левски“ 

М.Кръстева М.Кръстева 

7 Преодоляване на 
агресията и 
насилието в 
училище 

лекция Учители 
и 
учители 
ГЦОУД 

20 2 ноември      НУ 
„В. Левски“ 

С.Бубарова С. Бубарова 

8 Открит урок по 
Математика  
 

 учители 5 1 Декември НУ 
„В. Левски“ 

М.Трифонова М.Трифонова 

9 Открит урок по 
Български език 
и литература 
 

 учители 5 1 Януари НУ 
„В. Левски“ 

Начева Начева 

10 Техники за 
сплотяване  на 
учениците в 
клас. 
Управление на 
класна стая 
 

лекция учители 

и учители 
ГЦОУД 

20 2 Януари НУ 
„В. Левски“ 

Стойчева  Стойчева 

11 Открит урок по 
Математика  
 

 учители 5 1 Февруари      НУ 
„В. Левски“ 

В. Цветкова В. Цветкова 

12 Как да запазим 
ангажираността 
на учениците 
към работата в 
клас 

лекция учители 
и 
учители 
ГЦОУД 

20 2 Февруари      НУ 
„В. Левски“ 

Барабашева Барабашева 

13 Правила и 
култура на 
поведението на 
пътя 

Лекция  учители 
и 
учители 
ГЦОУД 

20 2 Март      НУ 
„В. Левски“ 

Кабакова Кабакова 



13 Открит урок по 
Български език 
и литература 
 

 учители 5 1 Март      НУ 
„В. Левски“ 

Павлова Павлова 

14 Дигитална 
раница 

лекция учители 8 2 март      НУ 
„В. Левски“ 

Цветкова  Цветкова 

15 Открит урок по 
Български език 
и литература 
 

 учители 5 1 Април      НУ 
„В. Левски“ 

Петрова Петрова 

16 Повишаване на 
мотивацията за 
учене 

лекция учители 
и 
учители 
ГЦОУД 

20 2 Април      НУ 
„В. Левски“ 

Мечкарски Мечкарски 

17 План за 
противодействие 
на тероризма 

лекция учители 
и 
учители 
ГЦОУД 

20 2 Май    НУ 
„В. Левски“ 

Ел. Цветкова Ел. Цветкова 

18 Открит урок 
самоподготовка 
математика 
 

 учители 
ГЦОУД 

5 1 Май НУ 
„В. Левски“ 

Паракосова Паракосова 

 

 

 

2. Извънучилищна квалификация 



№ Тема Форма на 
обучение 

Целева група Брой 
участ
ници 

Брой 
акаде
мични 
часове 

Обучител/ 

Обучител
на 
институци
я 

Място на 
провеждане 

Обща 
цена на 
обучение
то- 
прогнозн
а 

Срок/ 
период на 
провежда
не 

Отговорник 
за провежде 
на 
обучението 

1 Училище в 
облака: 
Въведение 

семинар всички 

учители, 

учители- 
ГЦОУД ,пед. 
съветник, 

Директор, 

Зам.-директор 
УД 

 

 

  20 16 Външен 
лектор от 
обучителна 
фирма 

НУ „ В. 
Левски“ 

2100лв. 12.11-
13.11 

Директор, 

Зам.-директор 
УД 

 



2 Училище в 
облак: създаване 
на съдържание 

семинар всички 

учители, 

учители- 
ЦДО, 

пед. съветник, 

Директор, 

Зам.-директор 
УД 

 

20 48 Външен 
лектор от 
обучителна 
фирма 

НУ 
 

„В.Левски“ / 
извън 
училищно 

2500 лв. 

 

февруари Зам.-директор 
УД 

 

3 Обучение за 
Мозабук 

семинар Учители 
,ЗДУД 

10  Външен 
лектор от 
обучителна 
фирма 

НУ 
 

„В.Левски“  

700,00 Октомври-
номври 

Зам.-директор 
УД 

 



 

V.Заложени средства за квалификация в училищния бюджет-1.2% от от ФРЗ на педагогическия персонал 5275,54  
лв.  
VІ.Контрол по изпълнение на плана  
Директорът възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва: 
В частта извънучилищна квалификация – на ЗДУД 
В частта вътрешноучилищна квалификация – на председателя КПТВ. Проведения контрол председателя описва 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 счетоводителя 

Приложение:  

1. Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа 

4 
 
 
 
 
 
 

Участие на 
учители в 
квалификационн
и форми за 
повишаване на 
квалификацията 
предложени от 
РУО и други 
институции 

Семинар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всички 
учители, 
учители- 
ГЦОУД, 
пед. съветник, 
Директор, 
Зам.-директор 
УД 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Външен 
лектор от 
обучителна 
фирма 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Извънучилищ
но 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Септември 
2022- 
септември  
2023 
 
 
 

 
 

5 Google Certified 
Educator ниво 1  

семинар учители 8  Външен 
лектор от 
обучителна 
фирма 
 

НУ „Васил 
Левски“ 

1200 март  



 


