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 I. ЦЕЛИ  
ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество на 
образователно-възпитателния процес в училище.  
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка; 
създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.  
2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните 
нагласи и ценности.  
3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на 
трайни знания и умения в професионалната подготовка.  
4. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и подпомагане на 
мотивацията за учене през целия живот.  
5. Издигане и утвърждаване престижа на училището.  
6. Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и 
социално развитие на учениците.  
7. Да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на 
образователната система и равнището на професионалната компетентност на 
педагогическите кадри.  
8. Да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 
педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.  
II. ЗАДАЧИ  
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е 
неразделна част от годишния план на училището /към него се добавят и плановете 
на методичните обединения/.  
2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към 
обучение чрез обмяна на педагогически опит.  
3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност 
при постигане на успехи, за преодоляване на неуспехи, трудности и проблеми.  
4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 
съдържание по предмети.  
5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни 
форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни 
изисквания.  
6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и 
стимулиране на професионалните изяви на учителите.  
7. Диагностика на проблеми в отношенията между учениците, формулиране и 
прилагане на корекционни мерки.  
8. Приобщаване на семейството като партньор на училището при повишаване 
качеството на образователно-възпитателния процес.  
 
 



ІII. ОБЩОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

№ Квалиф
икацион
на 
форма 

Тема Обучител Продъл-
жител-
ност 

Време на 
провеж-
дане 

Участници Планира
ни 
средства 

1 Курс Техники за  
овладяване и 
контрол на 
професионалн
ия 
стрес 
 

РААБЕ 8 
часа 

8 часа  Н.  
Стоицова,МО 
Математика, 
МО ФВС, Ек. 
Бонева,  
МО 
Счетоводство 

Средства 
за 
квалифи
кация в 
бюджета 
на ПГИ 
/1 % от 
ФРЗ/ 

2 Курс Повишаване на 
мотивацията 
за учене. 
Фактори и 
мотивационни 
модели 

РААБЕ 8 + 8 
часа 

 МО АЕ, 
Шаренска, Г. 
Узунова, МО 
Математика, 
МО 
Счетоводство 
МО 
възпитатели 

Средства 
за 
квалифи
кация в 
бюджета 
на ПГИ 
/1 % от 
ФРЗ/ 

3.  Тестът като 
инструмент за 
оценка на 
постиженията 
на 
учениците. 

РААБЕ 8 + 8 
часа 

 МО 
Математика, 
К. Стойкова, 
Ил. 
Кадурина, Д. 
Карабельова, 
Ил. 
Папукчиева- 
Иванова, Ил. 
Янкова. 

Средства 
за 
квалифи
кация в 
бюджета 
на ПГИ 
/1 % от 
ФРЗ/ 
 

4.  Разпознаване 
на 
обучителни 
затруднения и 
комплексна 
подкрепа на 
ученици с 
обучителни 

РААБЕ 8 + 8 
часа 

 Учители ПГИ 
„Ив. Илиев“ 

Средства 
за 
квалифи
кация в 
бюджета 
на ПГИ 
/1 % от 
ФРЗ/ 



трудности  
5.  Изработване 

на 
портфолио на 
учителя 

   Учители ПГИ 
„Ив. Илиев“ 

Средства 
за 
квалифи
кация в 
бюджета 
на ПГИ 
/1 % от 
ФРЗ/ 
 

6. Курс Как да 
преподаваме с 
MOODLE 
/междинно 
ниво/ 

Център 
за 
образова
телни 
инициати
ви 

общо 
часове 
32 часа 
/24 
присъст
вени и 8 
дистанц
ионни/ 

 до 2 /двама/ 
учители ПГИ 
„Иван Илиев“ 

Средства 
за 
квалифи
кация в 
бюджета 
на ПГИ 
/1 % от 
ФРЗ/ 
 

 
 
IV. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В МО: 
 

№ Квалифи
кационна 
форма 

Тема Обучител Про
дъл
жит
елн
ост 

Време на 
провеждане 

Участници 

1. Лекция Протичане и 
управление на 
конфликтите в 
училище. 

Данаил 
Иванов 

3 ч. м. април 2017 г. учители 

2. Лекция Споделяне на 
добри практики от 
защитени III, II и I 
ПКС през учебните  
2015/2016 и 
2016/2017 година 

Учители 
придобили 
III, II и I ПКС 
през 
съответния 
период  

5 ч. м. март-април  
2017 г. 

учители 

3. Курс Форматиране на 
текстов документ. 

Екатерина 
Бонева 

6 ч. м. февруари – 
март 2017 г. 

9 учители 



Вмъкване и 
форматиране на 
таблици, 
диаграми и 
графични 
изображения в 
текстов документ. 
Конвертиране на 
текстов документ 
в различни 
файлови формати. 
 

4. Курс Работа с 
интерактивна бяла 
дъска. Създаване 
на учебно 
познавателни 
задачи за 
интерактивна бяла 
дъска. 

Екатерина 
Бонева 

4 ч. м. декември 
2016 г. 

МО по 
информатика 
и 
информацион
ни технологии 

5. Курс Особености при 
работа с Power 
Point  

Анелия 
Бачева 

4 ч. м. април 2017 г. МО 
счетоводство 

6. Курс Откриване и 
работа с банкови 
сметки в 
БУКТБАНК АД 

Илиана 
Кадурина 

4 ч. м. януари 2017 
г.  

МО 
Икономика, 
Н. Манова, Г. 
Гошева и Цв. 
Узунова 

7. Курс Как да 
преподаваме с 
MOODLE 
/междинно ниво/ 

Илиана 
Кадурина 

6 ч. м. април - юни учители 

8. Дискусия  Резултатите от 
изходните нива – 
необходими 
корекционни 
мерки  

М. Радичева  2ч.  мюни  МО 
чуждоезиков
о обучение  

8. Обучение Как да попълним 
Годишна данъчна 
декларация по чл. 

Г. Гошева 
Н. Манова 

3 ч. м. февруари - 
април 

учители 



50 от ЗДДФЛ и 
приложенията 
към  нея 

9. Лекция Организация на 
позитивна класна 
стая-„Утринна 
среща“ 

Д. 
Станковска 

3 ч. м. декември      
 
  

Членовете на 
МО 

10 Дискусия Мотивиране на 
учениците за по-
добро 
представяне на 
контролните 
работи 

Д.Станковск
а 

1 ч. м.януари Членовете на 
МО 

11 Дискусия Резултатите от 
изходни нива – 
необходими 
корекционни 
мерки 

Г.Юнакова 1 ч. м.юни МО  
природни 
науки 

12 Лекция, 
дискусия 

Развиване на 
творческите 
способности на 
учениците в 
извънкласни 
форми на работа 
по природни 
науки  

Елеонора 
Чолакова 

3 ч. м.март Членовете на 
МО 

13 Лекция, 
дискусия 

Специфични 
форми и методи 
за оценяване на 
учениците 

Д. 
Станковска 

3 ч. м. април МО природни 
науки 

14 Лекция Обучение за 
работа с 
PowerPoint 

Елеонора 
Чолакова 

3 ч. февруари Членовете на 
МО 

15 
  

Тиймби
лдинг  

Изграждане на 
екип чрез 
разпространени
е на резултатите 
и тестване на 
модул 5 – 

Екипът, 
работил по 
проекта – 
Милушев 
а, Вълчев и 
др.  

6 ч.  Октомври - 
ноември  

35 учители  



Тиймбилдинг по 
проект „Твърди 
и меки умния – 
ключ към 
прогресираща 
кариера“ по 
програма 
Еразъм +, КД 2  

16 Курс  Английски ниво  
- първо ниво  

З. Милчева и 
Н. Милушев 
а  

24 
ч.  

Октомври –  
Ноември  
2015 г.  

20 учители  

17 Курс  Английски ниво  
- второ ниво  

З. Милчева и 
Н. Милушев 
а  

72 
ч.  

януари - юни  20 учители  

18 Лекция  Как да 
преодолеем често 
допускани 
езикови грешки?  

Д. Кирякова  3 ч.  м.  
ноември,  
м. март  

15 учители  

19  Дискусия  Често допускани 
грешки при писане 
на есе и техники 
за 
преодоляването 
им  

Ил. Танева  1 ч.  м. декември  МО по БЕЛ  

20  Дискусия  Мотивирането на 
учениците за 
демонстриране на 
литературните им 
компетентности – 
една от стъпките 
за успешното 
представяне на 
ДЗИ по БЕЛ  

В. 
Балабанова  

1 ч.  м. януари  МО по БЕЛ  

21 Дискусия  Методи и форми 
за овладяване на 
граматичните 
норми  

Св. Трендаф 
илова  

1 ч.  м. февруари  МО по БЕЛ  

22  Дискусия  Техники за 
преодоляване на 

Д. Кирякова 1 ч.  м. март  МО по БЕЛ  



трудностите при 
възприемане на 
особеностите на 
жанровата 
система на 
литературата 

23  Дискусия  Правописните и 
пунктуационните 
грешки в 
писмените работи 
на учениците – 
пречка за 
достигането до 
отлични резултати 
и видове 
упражнения за 
овладяване на 
нормите  

Г. Атанасова  1 ч.  м. април  МО по БЕЛ  

24  Дискусия  Резултатите от 
входните нива – 
необходими 
корекционни 
мерки  

Д. Иванова  1 ч.  м. октомври  МО 
чуждоезиков
о обучение  

25  Дискусия  Дискусията като 
метод за 
повишаване 
комуникативните 
умения  

З. Милчева  1 ч.  м. март  МО 
чуждоезиков
о обучение  

26  Дискусия  Оценката от 
класните работи – 
средство за 
диагностика  

Н. Станкова  1 ч.  м. януари  МО 
чуждоезиков
о обучение  

27  Лекция, 
дискусия  

Ролята на 
входните нива за 
осми клас и мерки 
за отсраняване на 
констатирани 
пропуски.  

В. Петрова  1,5 
ч.  

м. февруари  МО 
математика  

28 Дискусия  Обсъждане на 
ДОС за оценяване 

Здр. 
Хаджиивано

1 ч.  м. декември  МО 
математика  



на резултатите от 
обучението на 
учениците.  

ва  

29  Доклад,  
дискусия  

Използване на 
компютърните 
технологии за 
усъвърлшенстване 
на обучението по 
математика  

Величкова  1,5 
ч.  

м. април  МО 
математика  

30 
 
  

Обучение  Приложение на 
MOZA BOOK в 
обучението.  

Алексова, 
Методиева  

6 ч.  м. декември , 
януари 

МО 
обществени 
науки  

31  Обучение  Хигиена на 
ученето  

Бакалова  4 ч.  м. март МО 
обществени 
науки 

32 Обучение Запознаване на 
учителите от МО с 
програмата 
„Заедно в час“ 

Цв. Илиев 4 ч. м. февруари МО 
обществени 
науки 

33 Дискусия  Подготовка на 
учениците за ДЗИ 
– необходими 
корекционни 
мерки.  

Ант. 
Бакалова  

1 ч.  м. март  МО природни 
науки  

34  Дискусия  Проблеми на часа 
по ФВС за 
организиране и 
провеждане на 
спортни дейности 
и на открито  

Б. Дончева  1 ч.  м. март  МО ФВС  

35  Дискусия  Анализ на 
участието на 
спортните отбори 
в Ученически игри 
2017 – 
корекционни 
мерки  

П. Николова  1 ч.  м. април  МО ФВС  

36 Лекция, 
дискусия 

Актуални местни 
данъци и такси в 
община 

Д. 
Карабельова 

1 ч. м. януари МО 
икономика 



Благоевград 
37 Лекция Конфликтите в 

училището 
Ил. 
Папукчиева 

1 ч. м. април МО 
икономика 

38 Лекция Запознаване с 
промените в 
данъчното 
законодателство 
по ЗКПО  и ЗДДФЛ 
от 01.01.2017 г. 

Б. 
Костадинова 
Н. Манова 
 
 
 

2ч. м. февруари 
2017 г. 
 
 

МО 
счетоводство 
 
 

39 Курс Вътрешно 
обучение на 
преподавателите 
за работа с 
програмен 
продукт  
Microinvest ТРЗ 

Цв. Узунова 
 
 

8 ч. м. март - април 
2017 г. 

 

МО 
счетоводство 
 

40 Лекция Трудово 
законодателство и 
осигуряване 

Г. Гошева 
Й. 
Стамберова 

2 ч. м. март 2017 г. МО 
счетоводство 

41 Лекция, 
дискусия 

Организиране 
свободното време 
на учениците 

В. Дюлгерска 1 ч. м. ноември МО 
възпитатели 

42  Дискусия  Професионалното 
ориентиране на 
учениците  

Д. Иванов, Г. 
Попов  

1 ч.  м. март  МО 
възпитатели  

 
 
V. ДРУГИ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

№  Дейност  Срок  отговорник  

1.  Обсъждане на учебните планове и 
програми  

месец септември  Председателите на 
МО  

2.  Уточняване на единни критерии за 
проверка и оценка на знанията и 
уменията на учениците според ДОИ  

месец септември  Председателите на 
МО  

3.  Анализ на резултатите от входното и 
изходното ниво  

ноември, юни  Председателите на 
МО, главни 
учители  

                                                                                              


