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           І. Цели: 

1. Повишаване на научната и методическата подготовка на учителите. 

2. Постигане на оптимално взаимодействие и обмяна на информация между 

учителите в отделните етапи на обучение. 

3. Постигане на положителни промени  в личността на учениците и овладяване 

на трайни знания,  умения и навици. 

 

ІІ.  Задачи: 

1.  Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план 

е неразделна част от годишния план на училището. Към него да се добавят и 

плановете на методическите обединения.  

   2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към 

активно преподаване и обучение  чрез обмяна на методически опит. 

   3.   Да се създават условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и 

гласност на успехи, трудности и проблеми. 

4. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез  

разнообразни форми за проверка и оценка  на знанията и уеднаквяването им  в двата 

етапа на обучение. 
  

ІІІ.Форми: 

- работна среща             

- самообразование 

- дискусии 

- решаване на казуси 

- курсове и семинари. 

    

          ІV. Вътрешноучилищна квалификационна дейност:  

1. Провеждане на работна среща със служителите в училище на темах: „Работа в 

условия на COVID-19 и извънредни ситуации. 

                                                      Отг.: В. Петрова 

                                                      Срок: до 15.09.2020г. 

2. Разработване на планове на методическите обединения. 

Отг.:Председателите 

на обединения 

Срок: 18.09.2020 г. 

3. Обмяна на добри практики с други училища. Междуучилищно партньорство. 

Отг.: Директорът  

Срок: до края на учебната 2020/2021 г. 

4. Актуализиране на знанията по  Наредба № 11/01.09.2016 г. за системата за 

оценяване, Наредба № 8 / 11.08.2016 г. за училищната документация и Наредба за 

приобщаващото образование. Запознаване с промените в нормативните документи. 

     Отг.: Председателите на МО    

                                         Срок: 30.09.2020 г. 



5. Осигуряване на информация  за участие на учителите в квалификационни форми за 

повишаване на квалификацията и придобиване на професионално-

квалификационна степен. 

Отг.: А. Харалампиева 

Срок: 30.10.2020 г. 

6. Провеждане на работни срещи между методическото обединение на началните 

учители и това на прогимназиалните за подобряване на приемствеността между 

начален и прогимназиален етап. 

Отг.: Ангелова, Христова 

Срок: 30.11.2020 г.   
 

         V. Извънучилищна квалификационна дейност: 

 

1. Обучение за работа с електронен дневник. 

Участници: пед. специалисти 

Срок: през уч. 2020/2021 г.  

2. Обучение за работа с платформа за онлайн обучение. 

Участници: учители 

Срок: през уч. 2020/2021 г. 

 

3. Изнесен педагогически квалификационен курс на тема, предложена от 

педагогическите специалисти. 

Участници: директор, учители 

Срок: м. VІІ – 2021 г. 

 

 

Планът за квалификационната дейност  на училището е приет на ПС с Протокол 

№ 11 от  02.09.2020 год.  

 

 


