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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ  СОФРОНИЙ  ВРАЧАНСКИ“ - ВРАЦА 

 

гр. Враца 3000, ул. „Ст. Кялъчев” №2, П.К.208  092/621449-директор 092/624608;  

 

e-mail sofronii@m-real.net,  http://www.sofronii-vr.com/ 
 

 

ПЛАН  

ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

Приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 11 от 12.09.2022 год. 
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І. Цели 

Основна цел на квалификационната дейност е постигане на съизмеримост с европейските изисквания за постоянна 

квалификация на педагогическите специалисти с цел подобряване на образователния процес, като се осигури комплекс от условия за 

устойчиво качество във всички аспекти на образованието.  

Други значими цели на квалификационната дейност са: 

1. Повишаване подготовката на педагогическите специалисти за ефективно прилагане на Закона за предучилищното и 

училищно образование и държавните образователни стандарти, съобразно потребностите на учениците; 

2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности чрез 

придобиване на нови знания, умения, техники на преподаване и оценяване, както и използване на нови технологии в учебния 

процес; 

3. Усвояване и представяне на иновативни практики за прилагане на компетентностен подход и на проектно-базирано 

обучение, за развитие на общи и специфични компетентности на учениците и за включване на родителите като партньори в 

училищния живот; 

4. Усъвършенстване на дигиталните умения на педагогическите специалисти, създаване на условия за качествена подготовка на 

учениците и повишаване на мотивацията им за учебен труд и при обучение от разстояние в електронна среда и при 

синхронно обучение. 

 

II. Приоритети 

1. Актуализиране на системата за квалификационна дейност, в съответствие със стратегическата цел за развитие на училището. 

2. Актуализиране или усъвършенстване на професионалните интереси и придобиване на допълнителни компетентности на 

педагогическите специалисти в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност 

за планиране на личностното и кариерно развитие;  

3. Усъвършенстване на придобитите компетентности на педагогическите специалисти за повишаване на функционалната 

грамотност у учениците и правилна диагностика на трудности в обучението, както и за тяхното отстраняване. 

4. Превръщане на училището в среда за обмяната на добри практики и изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите; 

5. Работа с електронен дневник и платформа Teams; 

6. Обучение от разстояние в електронна среда и синхронно обучение. 

 

III. Очаквани резултати  

1. Оптимизиране на системата за вътрешноинституционална квалификационна дейност. 

2. Повишаване качеството на обучението чрез използване на съвременни дигитални технологии, прилагане на иновативни 

педагогически практики в образователния процес, като това да доведе до повишаване на мотивацията за учене у учениците и 

стимулиране на личностната им изява. 

3. Подобряване на образователните резултати на учениците.  
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4. Усъвършенстване на компетентностите на педагогическите специалисти за създаване на позитивна образователна среда. 

5. Повишаване на мотивацията за самоусъвършенстване и кариерно развитие на педагогическите специалисти. 

6. Създаване на възможности за открито споделяне на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

7. Методическите обединения да бъдат място за професионално израстване и самоусъвършенстване на педагогическите 

специалисти.  

 

ІV. Вътрешноинституционална квалификационна дейност: 

 

№ Дейност Квалификационна 

форма 

Време на 

провеждане 

Академични 

часове 

Отговорник Участници 

1. Превенция и интервенция на насилието в 

училище 

Дискусионен форум м октомври 2022 2 Таня Христова 37 

2. Формиращото оценяване като фактор на 

стимулиране на активното учене 

Тематичен 

педагогически съвет 

м ноември 2022 2 Виолета Лалова 37 

3. Открити практики за приложението на 

компетентностния подход в обучението по 

Български език и Математика 

Работна среща м декември 2022 2 Светла 

Пендоловска,  

Петя Петрова 

37 

4. Човешките ценности и виртуалните 

предизвикателства в образованието 

Представяне на 

иновативни 

практики    

м. януари 2023 2 Надежда Георгиева 37 

5. Нейрографиката или как да рисуваме и 

сбъдваме 

Тренинг м. февруари 2023 2 Малинка Кунчева 37 

6. Философията на метода Монтесори Тематичен 

педагогически съвет 

м. март 2023 2 Десислава Илиева 

Габриела Нецова 

37 

7. Насърчаване на четенето: „Книгата като 

спасение“ 

Представяне на 

иновативни 

практики 

м. април 2023 2 Светлана Пойчева 37 

8. Постигане на резултати в обучението чрез 

работа по европейски проект „Развитие на 

дигиталната компетентност“ 

Педагогически 

практикум 

м. юни 2023 2 Светлана Пойчева 37 

9. Акценти  от проведени обучения - 

вътрешноучилищни и от външни 

институции,  

Методическо 

подпомагане 

 

м. юни 2023 2 

 

 

Отговорник за 

вътрешноквалифи-

кационна дейност 

37 
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V. Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на организации 

Тема: „Реализиране на обучение по STEM и STEAM в началното училище и в детската градина“ 

Обучаваща организация: Школо ООД 

 

Продължителност на обучението в академични часове: 16 

Срок за изпълнение: м. юни 2023 год. 

Място на провеждане: НУ "Св. Софроний Врачански” 

Отговорник: ръководството на училището 

 

VI. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН и община Враца 

Педагогическите специалисти ще се включат в такива обучения при необходимост. 

 

VII. Финансиране на квалификационната дейност 

В училищния бюджет са плануват средства за квалификация в размер на 1%. от ФРЗ. 

 

VІII. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност  

Директорът на институцията упражнява контрол по отношение на: 

• изпълнението на плана за квалификационната дейност;   

• правилно водене на документацията; 

• участието на педагогическите специалисти в квалификационните дейности на национално, регионално и институционално ниво. 

Директорът осигурява възможност за провеждане на вътрешноинституционална квалификационна дейност в рамките на 16 академични 

часа за една учебна година 

 

ІX. Заключение 

Настоящият План за квалификационна дейност отговаря на стратегическата цел за развитие на училището и е неразделна част от 

годишния план на НУ "Св. Софроний Врачански”. Той е отворен документ и подлежи на допълване и обогатяване. 


