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I.АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД 
 
През учебната 2021/2022 г. в училището се обучават 321 ученици от I до  VII клас.  
Целодневна организация на учебния ден е създадена за ученици от начален етап и ученици от V клас. 
В училището се обучават 19 ученици със специални образователни потребности, от които 3 в ЦСОП. 
Учениците с различен етнически произход (ромски, друг) са по-малко от 15% от общия брой на учениците. 
Училищната общност е добре функционираща – формиран е Обществен съвет, Ученически съвет, родителски 
активи. 
Квалификацията на учителите е изведена като училищен приоритет. Задълбочават се контактите, обмяната на 
добри педагогически практики, наставничеството. 
 
 

1. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната 2021/2022 г. 
 
В  I ОУ  „Св. Княз Борис I”  работят 30 педагогически специалисти, заемащи длъжности, както следва: 
Директор – 1 
Заместник-директор учебна дейност – 2 
Педагогически съветник – 1 
Старши учител – 18 
Учител – 8 
 
Носители на ПКС са 20 педагогически специалисти, от които двама с I ПКС, трима с II ПКС и трима с  III 
ПКС. 
 
През предходната учебна година педагогическите специалисти са участвали във форми на квалификация на 
различни нива и в следните тематични направления: 
Ниво на квалификационни форми: 
- Оперативни програми и проекти 
- Национални програми на МОН за квалификация 
- Общински програми за квалификация 
- Вътрешно институционални 
Брой педагогически специалисти : 30 
Тематични направления – Повишаване на дигиталните компетентности - работа с ел. ресурси, работа с ел. 
дневник; Оценяване на учебните постижения в електронна среда;  Преодоляване на професионалния стрес; 
Прилагане на компетентностния подход в обучението на учениците; Безопасност на движението по пътищата.  
 
Квалификационни форми, допринасящи за професионално, кариерно и личностно развитие на 
педагогическите кадри – курсове, семинари, лектории, уебинари, вътрешноинституционални дискусионни 
форуми, методическо подпомагане. 
Част от педагогическите специалисти са се включили в повече от една форма за квалификация. 
 
Финансирането на квалификационната дейност се основава на Колективния трудов договор за системата на 
предучилищното и училищното образование. За учебната 2020/2021 година, съгласно чл. 35 от договора са 
отделени 1,2 % от фонд работна заплата на педагогическия персонал.  
 
2. Силните страни на проведените форми за квалификация са: 
- повишаване на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти; 
- обогатяване и преосмисляне на методите на обучение, възпитание и приобщаване на учениците; 
- споделяне на добри практики и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация; 
- създаване на нови контакти. 

 
3. Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в извънучилищни 

квалификационни форми са: 
- Времето на провеждане на обученията по време на учебни занятия, което  е свързано с отсъствия на 

учители и осигуряване на заместници. 



- Извънредното положение и продължителната епидемиологична обстановка и свързаните с тях 
ограничения. 

- Основни проблеми  в работата на учителя продължават да бъдат мотивирането на учениците в учебно-
възпитателния процес, особено в ОРЕС, както и взаимоотношенията с родителите. 
 

4. Резултати 
С участието на педагогическия персонал в институционлни и извънучилищни квалификационни форми се 
постигна: 
- осъвременяване на знанията по предметната област на учителите; 
- повишаване на професионалните компетентности на учителите; 
- познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и възпитание; 
- професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти. 
В резултат на повишените професионални компетентности на учителите се констатира: 
- подобряване на ефективността на образователния процес и снижаване на нивата на агресия сред 

учениците; 
- постигане на по-добри резултати в учебната дейност; 
- създаване на позитивна образователна среда в училището. 

 
II. ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
 

5. Цел – Усъвършенстване и обогатяване на компетентностите на педагогическия персонал за ефективно 
изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 
 

6. Задачи 
6.1. Усъвършенстване на придобити и придобиване на нови допълнителни компетентности в съответствие с 

професионалния профил на изпълняваната длъжност. 
6.2.  Осигуряване на по-добри образователни резултати на учениците. 
6.3. Осигуряване на възможност за планиране  на професионалното израстване и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и 
професионалните интереси. 

6.4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане на творчеството, 
иновациите и обмяната на добри практики. 
 

7. Очаквани резултати 
7.1.  Повишаване мотивацията на учениците, стимулиране на личностната им изява и овладяване в учебния 

процес на ключови компетентности чрез подобряване ефективността на учебния час. 
7.2. Прилагане на съвременни методи на обучение и разнообразни форми на проверка и оценка на знанията, 

уменията и компетентностите на учениците за интерпретиране на учебното съдържание  чрез практическа 
дейност. 

7.3. Ефективно използване на съвременни информационни източници , ел. ресурси и ел. платформи за 
повишаване качеството на образованието. 
 

8. Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и дейности ще се 
извършва въз основа на следните критерии: 

8.1. Критерии и индикатори за качествена оценка: 
- Степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията; 
- Приложимост на наученото; 
- Влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците; 
- Влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището; 
- Реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението; 
- Промени в професионалната дейност в резултат от участие в обучението. 
8.2. Критерии и индикатори за количествена оценка: 
- Брой участия в обучения; 
- Видове квалификационни дейности: извънучилищни (регионални, национални и международни), 

институционални, по национални и европейски програми, самообразование. 



Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се организират и контролират от екип в 
състав: директор, заместник-директор УД, счетоводител. В частта извънинституционална квалификация 
дейността се контролира от директора, а в частта вътрешноинституционална квалификация – от 
заместник-директора, съгласно областите им на действие. Финансирането на дейността се контролира от 
счетоводителя. Документите, удостоверващи участието на лицата във формата на квалификация 
(удостоверения, сертификати и др.),  се представят своевременно в училището и  съставляват част от 
портфолиото на всеки от педагогическите специалисти. 
 
9. Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма включва: 
9.1.  Пакет на проведената вътрешна квалификационна форма: 
- Уведомление до педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани 

точни дата, час, място, тема, ръководител и часове на провеждане; 
- Присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в квалификацията, 

независимо от ролята му в конкретната форма; списъкът съдържа и задължителна информация за тема, 
дата, място и часове на провеждане на формата; 

- Опис или копие на работните материали от квалификацията на хартиен носител; 
- Финансова справкав свободен формат при изразходени средства за проведената форма – за размножаване 

на обучителни материали на хартиен носител и/или CD, флумастери, флипчарт и други административни 
разходи; 

- Брой участници. 
9.2. Карта за отчитане на вътрешноинституционалната квалификация за учебната 2022/2023 г., в която се 

описва: 
- Тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение;  
- Организационна форма на предлаганата квалификация; 
- Дата на провеждане; 
- Място на провеждане; 
- Време на провеждане в астрономически часове и минути; 
- Работни материали; 
- Място,където се съхранява пакета документация от проведената квалификация; 
- Ръководител /отговорник/ за провеждането на кваификационната форма. 
- Документацията се съхранява в папка за вътрешната квалификация за учебната година. 

 
10. Финансово осигуряване 
10.1.За сметка на целевите средства по утвърдения бюджет на училището за 2022 г. – съгласно Колективния 
трудов договор, чл. 35 – за учебната 2022/2023 г. се предвиждат средства в размер на не по-малко от 1,2% от 
годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал. 
10.2.Самофинансиране на индивидуална квалификация. 

 
 
Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка с променящите се условия, непредвидени 
обстоятелства и задачи. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
III. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 
 
 
№ Тема Форма Период 

на 
провежда
не 

Целева 
група 

Отговорник 
на 
провеждането 

Лектор/ 
организаци
я 

1. Запознаване с 
новите 
възможности 
за 
квалификация 

Методическо 
подпомагане 

Периодич
но 

Педагогичес
ки персонал 

Председател на 
ККД 
Председатели 
на МО 

I ОУ „Св. 
княз Борис 
I“ 

2. Анализ на 
резултатите 
от НВО, 
входно и 
изходно ниво, 
междусрочни 
резултати и 
обсъждане на 
корективна 
дейност 

Методическо 
подпомагане – 
работна среща 

м. X, II, 
VI-VII 

Педагогичес
ки персонал 

Председатели 
на МО 

I ОУ „Св. 
княз Борис 
I“ 

3. Етика и 
протокол в 
училищна 
среда 

Квалификацио- 
нен курс 

м. XI Педагогичес
ки и 
непедагоги 
чески 
персонал 

Председател на 
ККД 

Обучителна 
организация 

4. Специфични 
професионал
ни умения за 
работа в 
училищната 
комисия по 
БДП 

Квалификацио- 
нен курс 

м. X  Училищна 
комисия по 
БДП 

Председател на 
ККД 
 

Обучителна 
организация 

5. Повишаване 
на 
дигиталните 
компетентнос
ти на 
педагогичес 
кия персонал 
при работа с 
НЕИСПУО    
/ 4 часа/ 

Вътрешноучи-
лищна 
квалификация 
 

м. IV Педагогичес
ки персонал 

Председател на 
ККД 

I ОУ „Св. 
княз Борис 
I“ 

6. Повишаване 
на 
компетентнос
тите на пед. 
персонал при 
работа с 
ученици със 

Вътрешноучи-
лищна 
квалификация 
 

м. X ;  
м. III 

Педагогичес
ки персонал 

Председател на 
ККД 
Педагогически 
съветник 

I ОУ „Св. 
княз Борис 
I“ 



СОП  /4 часа/ 
7. Емоционална

та 
устойчивост 
на учителите 
в работна 
среда /4 часа/ 

Вътрешноучи-
лищна 
квалификация 

м. II Педагогичес
ки персонал 

Председател на 
ККД 
Педагогически 
съветник 

I ОУ „Св. 
княз Борис 
I“ 

8. Запознаване с 
нови 
приложения в 
Школо  /2 
часа/ 

Вътрешноучи-
лищна 
квалификация 

м.I X - VI Педагогичес
ки персонал 

Председател на 
ККД 

I ОУ „Св. 
княз Борис 
I“ 

9. Оказване на 
първа помощ 
на пострадал 
/ 2 часа/ 

Вътрешноучи-
лищна 
квалификация 

м. I Педагогичес
ки и 
непедагогич
ески 
персонал 

Председател на 
ККД 
Училищен 
лекар и мед. 
сестра 

I ОУ „Св. 
княз Борис 
I“ 

10. Квалифика 
ция на 
учителите по 
отделни 
предмети 

Квалификацио-
нен курс, 
уебинар, 
тренинг и др. 

м. IX - VI Педагогичес
ки персонал 

Педагогически 
персонал 

Обучителна 
организация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


