
88. Средно Училище "Димитър Попниколов" 

гр. София, ж.к. Овча купел 1, ул.Димитър Попниколов №7, 02/0894696634,88su.sofia@88cy.info 

 
  

                                                                                                                                                       УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                                                                                                                            Директор:/п/ 

                                                                                                                                                                   /Надка Воденичарова/ 

ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

В 88. СУ «Димитър Попниколов» 

за учебната 2022/2023 година 

 

 

 

 Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от заседание на Педагогически съвет – 

Протокол № 11/ 07.09.2022г. и утвърден със заповед № 2086/12.09.2022г. на директора на училището. 

I. Анализ на квалификационната дейност през предходната 2021-2022 учебна година  
През учебната 2021-2022 г. квалификационната дейност в 88. СУ „ Д. Попниколов“ се осъществи по план за 

квалификационната дейност на училището, изготвен на основание чл. 44, ал. 5, чл.47 и чл.48 от Наредба № 15/22.07.2019 г. 

на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и приет с 

решение на Педагогическия съвет - Протокол №10/07.09.2021 г. Темите, по които протече квалификационната дейност бяха 

свързани с основните цели, заложени и в Годишния план на училището, а именно - модернизиране на учебно – възпитателния 

процес в условията на епидемична обстановка, усъвършенстване на професионалните умения и компетентности на 

педагогическите специалисти, с цел постигане на съизмеримост с европейските стандарти, професионални нагласи и ценности, 

стимулиране на  професионалните изяви на учителите чрез обмяна на педагогически опит и осъвременяване на методиката на 

преподаване чрез използване на дигиталните технологии. Изминалата учебна година протече при нови за българското 

образование условия - извънредно положение в държавата и въведени строги противоепидемични мерки срещу 



разпространението на COVID 19. Част от темите, включени в плана за вътрешноучилищна квалификация и най – вече 

провеждането на открити педагогически практики и семинари, не бяха проведени или се осъществиха частично. 

На работни съвещания, проведени през м. септември 2021 г., всяко методично обединение в училището представи 

мотивирани предложения за квалификационна дейност и предложения за провеждане на открити педагогически практики, 

които бяха заложени в плана за вътрешноквалификационна дейност на училището. 

Участието на педагогическите специалисти във вътрешноучилищната квалификация в 88. СУ „Димитър Попниколов“ бе 

регистрирано чрез карта за отчитане, които се съхраняват в кабинета на заместник – директора. 

Позитивите от осъществената вътрешноучилищна квалификационна дейност през учебната 2021/2022 г.са много, но най-

важните са: 

 Засилване желанието за самоусъвършенстване сред колегите и мотивацията за работа с новите технологии; 

 Подобряване на екипната работа по методически обединения; 

 Предварително планиране на конкретни теми за квалификация на учителите. 

 обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и социализация; 

 споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване; 

 създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 

 

Налице са някои негативи, които се дължат на продължителната работа в електронна среда на колектива през изтеклата учебна 

година: 

 Понижена мотивация на педагогическите специалисти при посещения на открити педагогически практики, породена от 

засилващата се епидемична обстановка; 

 Не всички методични обединения са достатъчно активни в споделянето и провеждането на открити педагогически 

практики. 

 

Външноинституционалната квалификация се осъществи чрез провеждането на квалификационни курсове, 

семинари, тренинги и други, организирани и провеждани от РУО на МОН, София, специализирани звена, обучителни 

организации и фирми, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са 

вписани в информационен регистър. Проведоха се   обучения  от ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ООД на 

тема « Ненасилствена комуникация – осъзнато общуване без агресия. Ефективни техники за преодоляване на 

негативизма на ученици и родители“, с участието на 26 педагогически специалисти НЦПКП гр. Банкя - 



Профилираната подготовка на обучение във втори гимназиален етап – с участието на преподаватели във втори 

гимназиален етап на обучението, Клет България - Методически насоки и специфики  в образователния процес. 

Стимулиране на активно учене чрез използване  на интерактивни методи в начален етап“ с участието на 6 начални 

учители. ОБУЧЕНИЯ по проект Модел 1:1 с участието на 10 педагогически специалисти, обучение по различни 

дейности  по  проект BG05M2OP001 – 3.018 “Подкрепа за приобщаващо образование», ОП НОИР 2014 – 2020. 
 

Трима педагогически специалисти от 88. СУ „Д. Попниколов“придобиха V ПКС, четирима – IV ПКС и един I ПКС. 

Директорът на 88. СУ контролира организацията и изпълнението на всички дейности по квалификацията, в изпълнение на 

основната цел на плана за квалификация на 88. СУ „Димитър Попниколов“ – стимулиране на професионалното израстване и 

кариерното развитие на педагогическите специалисти. Постиженията и проблемите в работата по квалификацията се 

обсъждат и отчитат на заседанията на Педагогическия съвет и на срещи на методичните обединения. 

 
 

II. Цели, приоритети, очаквани резултати 

 

 ЦЕЛИ 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие 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, умения и навици.  

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

обмяната на добри практики и усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум, както и 

обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото 

достойнство 

5. Усъвършенстване на професионалните умения и компетентности на педагогическите специалисти, с цел постигане на 

съизмеримост с европейските стандарти, професионални нагласи и ценности. 

6. Кариерно развитие на педагогическите специалисти чрез повишавне на квалификацията им, на младите кадри в училище и 

стремеж за задържането им на работното място.  

ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ 



1.Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, с подходящи програми и форми на обучение, 

съответстващи на професионалния профил и професионалното развитие на педагогическите специалисти, както и на нуждите 

на училищната политика. 

2.Да се стимулират професионалните изяви на учителите чрез обмяна на педагогически опит и осъвременяване на методиката 

на преподаване чрез използване на дигиталните технологии. 

3.Да се съхрани и развие българската образователна традиция чрез приложение на новаторски педагогически практики и 

съвременни тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците в съответствие с новите образователни изисквания. 

 

ПРИОРИТЕТИ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

1. Изборът на теми за квалификация става след  проучване мнението на учителите във връзка с  работата им с учениците 

и техните родители, класното ръководство, преодоляване на обучителни трудности и проблеми с дисциплината в клас.  

През новата учебна година приоритетни теми са: « Осъвременяване на методиката на преподаване чрез 

използване на дигиталните технологии.“; Методика за обучение на децата и учениците по Безопасност на 

движението по пътищата 

 

III. Квалификационни дейности за учебната 2022/2023 година 
  

1. Квалификационна дейност за придобиване на кредити от специализирани обслужващи звена висши 

училища, научни организации и по програми на обучителни организации 
  

Форма/Тема 

Организация по 

чл. 222, ал. 1 от 

ЗПУО 

Продължителност 

в академични 

часове 

Участници 

(имена, 

длъжност) 

Срок 
Място на 

провеждане 
Стойност 

1. „Приобщаващото 

образование – реализация и 

пътища за оптимизиране на 

учебния процес» 

обучителни 

организации, 

които имат 

одобрени 

програми за 

16 

10 пед. 

специалисти  

Ресурсен 

учител 

2022 88. СУ 
Училищен 

бюджет 

 



Форма/Тема 

Организация по 

чл. 222, ал. 1 от 

ЗПУО 

Продължителност 

в академични 

часове 

Участници 

(имена, 

длъжност) 

Срок 
Място на 

провеждане 
Стойност 

обучения, 

включени в 

регистъра на МОН 

2. Специализирани обучения 

на екипите за подкрепа на 

личностно развитие по 

проект BG05M2OP001 – 

3.018 “Подкрепа за 

приобщаващо образование», 

ОП НОИР 2014 – 2020; 

 

Национален 

център за 

повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

(НЦПКПС) – гр. 

Банкя 

16 

 5 пед. 

специалисти  

Ресурсен 

учител 

Психолог 

Логопед 

Педагогически 

съветник 

2022-

2023 

НЦПКПС – 

гр. Банкя 
По проект 

 

3. Атестиране и 

професионално развитие на 

учителя 

Обучителна 

Организация 

-ИРЧР 
  

 

16 
10 пед. 

специалисти 

2022-

2023 
88. СУ 

Училищен 

бюджет 

 

4. Преподаване чрез 

технологии - Създаване и 

използване на електронни 

уроци и дигитално учебно 

съдържание 

Обучителна 

организация 
 

16 
20 пед. 

специалисти 

2022-

2023 
88. СУ 

Училищен 

бюджет 

 

5. Овладяване на аудиторията 

- Мениджмънт на класа, 

Обучителна 

организация 
 

16 
10 пед. 

специалисти 

2022-

2023 
88. СУ 

Училищен 

бюджет 

 



Форма/Тема 

Организация по 

чл. 222, ал. 1 от 

ЗПУО 

Продължителност 

в академични 

часове 

Участници 

(имена, 

длъжност) 

Срок 
Място на 

провеждане 
Стойност 

решаване на конфликти в 

класната стая» 

6. «Превенция на рисково 

поведение -онлайн тормоз» 

 

Обучителна 

организация 
 

16 

Педагог – 

съветник 

Психолог 

Учители ИТ 

2022-

2023 
88. СУ 

Училищен 

бюджет 

 

7. Управление на класа. 

Лидерски умения на 

учителя. Изграждане на 

позитивна класна стая. 

Обучителна 

организация 
 

16 15 учители 
2022-

2023 
88. СУ 

Училищен 

бюджет 

 

8. «Методика за обучение на 

децата и учениците по 

Безопасност на 

движението по пътищата» 

Обучителна 

организация 
 

16 
5 учители 

Зам.-директор 

2022-

2023 
88. СУ 

Училищен 

бюджет 

 

9. «Разпознаване на 

обучителни затруднения и 

комплексна подкрепа на 

деца и ученици с 

обучителни трудности» 

Обучителна 

организация 
 

16 
Учители 

начален етап 

2022-

2023 
88. СУ 

Училищен 

бюджет 

 

 

10. По информационния 

регистър на МОН – по 

избор на педагогическите 

специалисти за периодично 

актуализиране на знанията 

по съответния учебен 

предмет, за развитие на 

умения за преподаване на 

ключовите компетентности 

Обучителна 

организация 

 

16  15 учители 
2022-

2023 
88. СУ 

Училищен 

бюджет 

 

 



  

  

  

2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 
  

Форма/Тема 

Ръководител от 

педагогическия 

екип 

Продължит

елност в 

академични 

часове 

Участници 

(имена, 

длъжност) 

Срок 

Място на 

провежда

не 

Отговорник 

/необходими средства 

1. Разработване на планове за 

дейността на 

методическите обединения 

с включени мерки за 

повишаване на 

образователните резултати 

и работа в условия на 

кризи 

 

           дискусия 

Председатели на 

методическите 

обединения в 88. 

СУ 

2 

Членове на 

методическ

ите 

обединения 

Септември – 

октомври 

2022 

88. СУ 

Председатели 

на 

методическите 

обединения в 

88. СУ 

2. Подкрепа на 

новопостъпили учители по 

разработване на училищна 

документация и работа с 

електронния дневник 

дискусия 

Председатели на 

методическите 

обединения в 88. 

СУ 

2 
новопостъп

или учители 

Септември – 

октомври 

2022 

88. СУ 

Председатели 

на 

методическите 

обединения в 

88. СУ 

3. Сравнителен анализ на 

резултатите от входно 

равнище и набелязване на 

мерки заповишаване  на 

успеваемостта на 

учениците 

Председатели на 

методическите 

обединения в 88. 

СУ 

2 

Членове на 

методическ

ите 

обединения 

Октомври 

2022 
88. СУ 

Председатели 

на 

методическите 

обединения в 

88. СУ 



дискусия 

4. Новости в нормативните 

документи на училищното 

образование -  изменения 

на Наредба № 10 за 

организация на 

дейностите в училищното 

образование, Наредба за 

изменение и допълнение 

на Наредба № 4 за 

учебния план и Наредба 

№ 8 за информацията и 

документите за системата 

на предучилищното и 

училищното образование 

 

Обучение 

Председатели на 

методическите 

обединения в 88. 

СУ 

2 

Всички пед. 

специалист

и 

Октомври 

2022 
88. СУ ЗДУД 

5. Обучение на учителите за 

новости в електронното 

отразяване на училищната 

дейност в „Електронни 

дневници и НЕИСПУО 

 

Обучение 

РН ИКТ 2 
Всички 

учители 

Октомври 

2022 
88. СУ М. Шаламанова 

6. Варианти за оценяване на 

учениците в ОРЕС 

Главен учител 

МО 
2 

Пед. 

специалист

и - 20 

Октомври 

2022 
88. СУ 

Главен учител 

МО 



7. Взаимоотношения ученик 

– родител – учител. 
Модели за успешно 

изграждане на 

комуникативни връзки и 

сътрудничество 

Пътуващ семинар 

 

Педагогически 

съветници 

4 Пед. 

специалист

и - 40 

Ноември 

2022 

88. СУ ЗДУД 

8. Как да осигурим 

непрекъснатост на 

обучението за ученици от 

рисковите групи и 

ученици, пропуснали 

учебни занятия поради 

здравословни причини– 

споделяне на опит, 

иновативни модели  

Работни съвещания 

 

Главни учители 2 

Класни 

ръководите

ли 

Ноември 

2022 
88. СУ Главни учители 

9. Планиране 

самоподготовката, 

заниманията по интереси и 

организирания отдих и 

туризъм по интерактивен 

начин 

беседа 

МО ЦОУД 2 
Учители 

ЦОУД 

Ноември 

2022 
88. СУ 

Председател 

МО ЦОУД 

10. Организация на учебния 

процес по Модел 1:1 

методически 

обединения 
2 

Пед. 

специалист

и - 10 

Декември 

2022 
88. СУ 

Председател 

МО 

11. Обмяна на педагогически 

опит и споделяне на добри 

методически 

обединения 
10 

Всички 

учители 
целогодишно 88. СУ 

Педагози от 

начален, среден 



педагогически практики по 

методически обединения 

Открити 

педагогически 

практики по график 

и горен етап на 

образованието 

12. Превенция и управление на 

стреса при 

педагогическите 

специалисти – умения да 

се спарвим сами 

обучение 

Педагогически 

съветник 
2 

Всички 

Педагогиче

ски 

специалист

и 

Декември – 

януари 2023 
88. СУ 

Заместник – 

директор УД 

13. Превенция на употреба на 

алкохол и наркотици от 

непълнолетни  

беседа 

Класни 

ръководители 
2 

Класни 

ръководите

ли 

Февруари 

2023 
88. СУ 

Психолог 

Педагог - 

съветник 

14.  Спорт и игри  - 

инструменти за справяне 

със стреса агресията в 

училище 

Пед. Съветник и 

преподаватели 

по ФВС 

2 

Всички 

Педагогиче

ски 

специалист

и 

Март 2023 88. СУ 

Педагози от 

начален, среден 

и горен етап на 

образованието 

15. Съвременни методи за 

оценяване на учебните 

резултати на учениците от 

IV клас при подготовката 

им за НВО. 

Оценители НВО 

IV клас 
2 

Учители  IV 

клас 
Април 2023 88. СУ 

М. Крушкова 

Е. Пенкова 

16.  Ефективност на 

подготовката на учениците 

при ЦОУД в подкрепа на 

четвъртокласника за НВО 

Оценители НВО 

IV клас 
2 

Учители 

ЦОУД  IV 

клас 

Април 2023 88. СУ 

Виолета 

Ангелова – 

учител ЦОУД 



  

  

  

  

  

11. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН, общини 

Съгласно Чл. 222, ал.1  от ЗПУО и Раздел IV от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти,  извънинституционалните обучения се извършват от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни организации и обучителни организации, от 

Информационния регистър на одобрениете от МОН програми.  Педагогическите специалисти са длъжни да повишават 

квалификацията си по програми на обучителните организации не по-малко от 48 академични часа за всеки период на 

атестиране (4 години). За проведените обучения се присъждат квалификационни кредити. „Квалификационен кредит” 

е измерител на времето, в което педагогическия специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по 

програми на организациите по чл. 222, ал.1 от ЗПУО.    

 

 

 

IV. Финансиране на квалификационната дейност  

17.   Умения за действия при 

бедствия, аварии и 

кризисни ситуации 

Заместник – 

директор УД 
2 

Класни 

ръководите

ли 

Май 2023 88. СУ учители 

18. Разпространяване на 

наученото от участието на 

педагогическите 

специалисти във форми на 

извънинституционална 

квалификация 

Заместник – 

директор УД 
6 

Всички 

учители 
целогодишно 88. СУ Учители 

19. Проучване на дефицитите 

на теми за квалификация 

през следващата учебна 

година 

Заместник – 

директор УД 
1 

Всички 

учители 

Май- юни 

2023 
88. СУ 

Заместник – 

директор УД 



ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРЕЗ 2022 – 2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

1. Съгласно Чл. 24 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование на ниво 

Столична община от 27.06.2016 год., годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се определят в 

размер не по-малък от 1,3% на сто от годишните средства за работна заплата и се предоставят за включването на 

педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните партньори, 

обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора на училище.  

2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.  

3. Учителите се запознават с предложенията на Обучителните организации от регистъра на МОН, предлагащи 

квалификации, темите и необходимия ресурс . 

4. Изборът на изпълнител на обученията се осъществява от ръководството на училището и е съобразен с постъпилите 

мотививирани предложения от педагогическите специалисти в училището, както и с нуждите на училището. 

5. Педагогическите специалисти подават заявление до Директора на 88. СУ „Димитър Попниколов”, съгласувано с 

председателите на МО, главните учители и заместник директор по учебната дейност. Принципът за достъпност и 

мотивацията на учителите са приоритет при определяне на участия в квалификационни форми през учебната година. 

6. Заявленията се разглеждат на заседание на Ръководството и се взема решение, отговарящо на нуждите на училището и 

личната мотивация на учителя. 

7. При участие в Национални програми и проекти, касаещи квалификацията, се обсъждат предложенията на заседание на 

Педагогическия съвет и се вземат съответните решения. 

8. Педагогическият и непедагогически персонал се включва във форми за повишаване на квалификацията: 

 По собствено желание; 

 По препоръка на ръководния екип; 

 По препоръка на експерти от съответната област. 

 



9. Осъществените квалификационни дейности по Плана за квалификация и получените сертификати, удостоверения или 

друг документ/копия/ се съхраняват в личното им досие, портфолио на учителя и ЕС Админ Про. 

10. Отговорни лица за дейността по организиране, изпълнение и контрол на формите на продължаващата квалификация в 

училището са както следва: 

 Планът за квалификационна дейност се разработва от ръководството на училището след идентифициране на 

потребностите от квалификация и се утвърждава от директора на училището; 

 Контролът по изпълнение на формите на квалификационна дейност се възлага на заместник – директори по 

учебна дейност, а в частта финансиране - на заместник-директор АСД и главен счетоводител;; 

  Проведения контрол ЗДУД и ЗДАСД вписва в книга за контролната дейност на ЗДУД.  

 

 

  

V. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност  

 

 

Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и дейности ще се извършва въз основа 

на следните критерии: 

 

 степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията; 

 приложимост на наученото; 

 влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците; 

 промените в професионалната дейност  в резултат от участието в обучението; 

 брой/участия във видове квалификационни дейности 

Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се организират и контролират от екип в състав: 

директор, главни учители, счетоводител. 

В частта извънинституционална квалификация дейността се контролира от директора, а в частта 

вътрешноинституционална квалификация – от главните учители съгласно областите им на действие. Финансирането на 

дейността се контролира от счетоводителя. 



Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация (удостоверения, сертификати и др.) 

се представят своевременно в училището и съставляват част от портфолиото на всеки педагогически специалист. 

 

 

  

VI. Отчет на проведените квалификационни форми  

 

След провеждане на квалификационната  форма, ръководителят на формата попълва карта от проведена 

вътрешноинституционална квалификационна дейност, заверена с подпис и печат от директора и  съдържаща информация за:  

 

 Тема на квалификацията; 

 Организационна форма на квалификацията; 

 Дата и място на провеждане; 

 Времетраене в академични часове; 

 Работни материали; 

 Ръководител/отговорник за провеждане на квалификационната форма; 

 Присъствен списък с трите имена, длъжност и подпис на всеки участник във вътрешноинституционална 

квалификационна дейност; 

- Картата се заверява от директора  с подпис и печат  и се съхранява от него  в специално организирана папка за 

вътрешноинституционална квалификационна дейност. 

- Работните материали от проведената квалификация се съхраняват на хартиен или електронен носител; 

- Прилага се финансова справка в свободен формат в случай на изразходвани средства за проведената форма / напр. за 

размножаване на работни или обучителни материали/; 



- информацията за проведената квалификационна дейност се публикува на сайта на училището в срок 3 дни след 

провеждането й, 

- Педагогическите специалисти попълват индивидуални карти за отчитане на вътрешноинституционалната им 

квалификация; 

       - Пакетът от пълна документация на всяка проведена вътрешноквалификационна форма се съхранява в папка или 

класьор за вътрешната квалификация в институцията  за всяка отделна учебна година.  

 

Контролът на квалификационната дейност на институционално ниво се осъществява от директора. Комисията представя 

отчет за изпълнението на плана пред Педагогическия съвет в края на учебната година.  

Настоящият План за квалификационна дейност  е отворен за допълнения и промени през учебната година във връзка със 

Закона за предучилищно и училищно образование и ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти. 

 


