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I СТРАТЕГИЯ 

           Утвърждаване на МО като център на вътрешноинституционална квалификационна дейност. 

           Издигане нивото на грамотността на учениците. 

           Повищаване комуникативните способности на учениците чрез повишаване на грамотнoстта. 

           Подобряване работата с ученици в съответствие с програмата за подкрепа за личностно развитие на ученика.  

 

II ЦЕЛИ 

           Създаване на условия за системна квалификация на педагогическите специалисти с цел постигане на по-висока ефективност на 

учебно-възпитателна дейност, изразяваща се в овладяване на трайни знания, умения и навици от учениците, успешната им 

социализация.   

          Повишаване интереса и развитието на творческите способности на ученици чрез включването им в разнообразни дейности и 

подпомагане тяхното интелектуално, духовно и нравствено израстване. 

 

            

III ЗАДАЧИ 

           Обединяване усилията на педагогически състав за повишаване на педагогическата и методичната подготовка в съответствие с 

новия закон за предучилищно и училищно образование. 

           Подготвяне на всички педагогически специалисти за процедурата на атестиране. 

           Създаване на условия за творческа и делова атмосфера за откритост при постигане на успехи, възникнали трудности и проблеми. 

           Усъвършенстване организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите. 

 

IV ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

            По-високо равнище на квалификацията на учителите. 

            Повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училището. 

            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. 

            Делова и толерантна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

 

V ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 



№ Тема 

Форма на 

обучение  

Целева 

група 

Брой 

участн

ици 

Брой 

академ

ични 

часове 

Срок / период 

на 

провеждане  

Място на 

провеждане  

Вътрешноучи

лищен 

обучител 

Отговорник за 

провеждане на 

обучението 

1. 

Запознаване с наредби, 

излезнали през 2017/2018 г. семинар учители 14 2 мX.,м.I 

ОУ“Христо 

Смирненски“ Директор Директор 

2.  Изнасяне на открити уроци открит урок учители 5 2 По график  

ОУ“Христо 

Смирненски“ 

Учители-1-4 

клас  Директор 

3. 

Умения за осъществяване на 

междупредметни връзки кръгла маса учители 14 2 

ноември 

2017г. 

ОУ“Христо 

Смирненски“ 

Е.Николова 

 

Ф.Кабакян Директор 

4. 

Работа с деца в риск от 

напускане на училище дискусия учители 14 2 

декември 

2017г. 

ОУ“Христо 

Смирненски“ 

Ив.Стоянова  

М.Барзева 

 Директор 

5. 

Форми и начини за 

приобщаване на родителите 

към УВП дискусия учители 14 2 

февруари 

2018г. 

ОУ“Христо 

Смирненски“ 

Ст.Бенчева 

М.Ставрева  

 

Директор 

 

6. 

Разработване, внедряване и 

използване на интерактивни 

форми и методи в процеса на 

обучението. практикум  учители 14 2 март 2018г. 

ОУ“Христо 

Смирненски“ Кр.Маркова 

Директор 

 

7. 

Развитие на умения на 

учениците за самостоятелно 

учене. дискусия  учители  14 2 април 2018г. 

ОУ“Христо 

Смирненски“ 

Ив.Папазова, 

Ел.Николова 

Директор 

 

8 

Изготвяне  
и  
демонстриране  
на компютърни  
презентации  

 открит урок учители 5 2 февруари 

ОУ“Христо 

Смирненски 

Учители-5-

7клас 

Директор 

 



9. 

Организиране на „Дни на 

отворените врати”  

открита 

педагогическа 

практика учители  14 2 м. май 2018г. 

ОУ“Христо 

Смирненски” 

Учители-

всички 

Директор 

 

 

 

 

 

 VI ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

№ Тема              

Форма на 

обучение  

Целева 

група 

Брой 

участни

ци 

Брой 

академичн

и часове 

Обучител / 

Обучителна 

институция/ 

Място на 

провеждан

е  

Обща цена 

на 

обучението 

- 

прогнозна 

Срок / 

период на 

провеждане 

Място на 

провеждане 

Отговорник 

за 

провеждане 

на 

обучението 

1. 

Емоционална 

интелегентност. 

Стрес. Тежники за 

преодоляване на 

професионалния 

стрес. 

тренинг- 

обучение учители  14 16 

„ЮНИВЪРСЪЛ 

СКУЛ ЕООД”  Училище  1050 I срок 

 ОУ”Христо 

Смирненски

” Директор 

2. Училище 21 

тренинг- 

обучение учители  14 16 

„ЮНИВЪРСЪЛ 

СКУЛ ЕООД” Училище  1050 II срок 

извън 

училище Директор 

 

 

VII ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В УЧИЛИЩНИЯ БЮДЖЕТ – 2120.00 лева 

 

VIII  КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

           Директорът възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва: 

-  В частта извънучилищна квалификация  - Ваня Лазарова-директор  , Стефка Дрянкова-счетоводител  , учители 

-  В частта вътреучилищна квалификация  -  Елена Николова, Мариана Барзева,  

-  В частта финансиране на квалификацията  -  Ваня Лазарова-директор , Стефка Дрянкова –счетоводител  

 

 

 


