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ГОДИШЕН ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
 

на Частно средно училище „Дружба“ – София 

 

 
Годишният план за квалификация е част/приложение към Годишния план на училището за учебната 2022/2023 г., приет 

на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 8/02.09.2022 г.) и е утвърден със заповед № 299 /12.09.2022 г. на 

директора на училището. 

 
 

 
Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

 Стратегията за развитие на образователната институция. 

 Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

Частно средно училище „Дружба“ – София 

Адрес: гр. София, ж.к. „Обеля” 2, ул. “106” , № 3    тел:/ факс: (02) 9345555 
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 Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща 

квалификация, определяни ежегодно от МОН. 

 Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия съвет, 

утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 

 Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти. 

 

І. ЦЕЛ 

Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на 

изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

 

ІІ. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ 

1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности в съответствие с 

професионалния профил на изпълняваната длъжност. 

2. Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците. 

3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на 

заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие. 

4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на 

добри практики. 

 

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за повишаване качеството на образованието и 

въвеждане на иновации в образователния процес. 

2. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното съдържание, повишаване мотивацията на учениците и 

стимулиране на личностната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически 

задачи. 

3. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и компетенциите на учениците за интерпретиране и 

прилагане на учебното съдържание чрез практическа дейност. 

4. Формиране на професионални умения у младите учители и успешна адаптация в училищна среда на новоназначените 

педагогически специалисти.  
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IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

Вътрешнинституционална квалификационна дейност 

 

 

Период на 

провеждане 

 

 

Тема на 

квалификационната 

дейност 

 

 

 

Форма на 

провеждане 

 

 

 

Целева група 

Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

квалификационната 

форма от 

педагогическите 

кадри 

 

 

 

Отговарящ за 

провеждането 

септември  2022 г. Основни насоки при работа с 

Google Forms. 

работна  

среща 

всички 

педагогически 

специалисти 

Учител по 

информационни 

технологии 

директор 

септември 2022 г. Основни насоки при работа с 

Google Classroom. 

работна 

среща  

всички 

педагогически 

специалисти 

Учител по 

информационни 

технологии 

директор 

септември 2022 г. Насоки при Електронно 

оценяване. 

споделяне на 

добра 

педагогическа 

практика 

всички 

педагогически 

специалисти 

Учители директор 
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Извънинституционална квалификационна дейност 

Период на провеждане Тема на 

квалификацион

ната дейност 

Форма на 

провеждане 

Целева група Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

квалификационн

ата форма от 

педагогическите 

кадри 

Отговарящ за провеждането 

септември 2022  

 

„Уроци за 

сърцето“ – 

„Изграждане на 

добродетели“ 

Присъствено  Всички 

педагогически 

специалисти 

Фондация 

„Благотворител“ 

директор 

ноември 2022  

 

Google Certifyеd 

educator ниво 1 

Работна 

среща 

      всички 

педагогически 

специалисти 

Център за 

творческо 

обучение ООД 

директор 

октомври 2022 БДП 

Методика на 

обучението по 

Безопасност на 

движението по 

пътищата  

Дистанционна  Класни 

ръководители 

Русенски 

университет 

„Ангел Кънчев” 

Център за 

продължаващо 

обучение със 

съдействието на 

издателство 

„Дидаско“ 

директор 

март 2023 STEM обучения 

Обектно-базиран 

STEM урок  

Присъственно 

обучение 

Всички 

учители 

Център за 

творческо 

обучение  

директор 

      

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


