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I. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА 
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДЕН 
ПЕРИОД  

Педагогическия състав на СУ „Христо Ботев“ през учебната 

2018/2019 година наброява 34 педагически специалисти, от които: 1 

директор, 1 заместник-директор по учебната дейност, 1 педагогически 

съветник, 1 психолог, 6 начални учители, 15 прогимназиални и 

гимназиални и 9 учители в целодневна организация на учебния ден. 

Всички педагогически кадри са правоспособни квалифицирани 

учители, от тях: един главен учител, 13 старши учители и 15  учители. С 

ПКС – един с І ПКС, един с II ПКС, един с 3 ПКС, двама с ІV ПКС и 18 с 

V ПКС, или 68% от учителите имат придобита квалификационна 

степен. По образователно – квалификационна степен учителите се 

разпределят така: 23 броя магистри и 9 броя със степен „бакалавър“, 

един със степен „професионален бакалавър“ и един със степен 

„специалист“. Възрастовата характеристика показва най-голям 

процент учители във възрастовата граница между 50 и 60 години – 14, 

следват от 40 до 49 години – 10, от 30 до 39 години – 5 и до 29 години 

– 3, средна възраст – 44 години, т.е. има тенденция за подмладяване на 

педагогическия състав. 

През 2018/2019 година в резултат на установени дефицити и 

идентифицирани потребности от квалификация на персонала са 

проведени обучения, семинари и тренинги по следните теми: 

„Професионалният стрес в образованието. Тренинг за мотивация на 

персонала“ – 30 учители и „Игри и упражнения за снемане на 

напрежението у детето и учениказа ефективно участие в процеса на 

обучение“ – 25 учители. Проведена е и вътрешноинституционална 

квалификация по целеви групи, свързана с въвеждането на новите 

Държавни образователни стандарти в 3, 7 и 9 клас, формиране на 

ключови компетентности по учебните предмети по изучаваните в 

училището професии и осъвременяване на домашната работа. 

Вътрешноинституционалната квалификация се осъществи чрез 

споделянето на добри практики. Няма учители, които са отказали да 

участват в квалификационните форми. 
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В резултат на контролната дейност на директора, анализа на 

резултатите постигнати през учебната година и проведена анкета с 

педагогическите специалисти са идентифицирани следните 

потребности от обучения: STEM обучението; дигитализация на 

образованието, използването на интерактивни методи и техники на 

обучение и използване на информационни и комуникационни 

технологии в образованието; емоционалната интелигентност. 

 
II. ЦЕЛ(И) И ЗАДАЧИ 

Актуализиране и усъвършенстване на придобити от учителите 

компетентности, осигуряващи реализирането на училищната 

политика за осигуряване на напредък и подобряване на 

образователните резултати на учениците и за тяхната подкрепа. 

 

1. Да се създадат условия за разгръщане на творчеството и 

иновациите и за обмяната на добри практики от учителите. 

2. Удовлетворяване на професионалните интереси на 

педагогическите специалисти в зависимост от професионалния 

профил на заеманата от тях длъжност 

3. Да се осигури възможност за професионално израстване и 

кариерно развитие 

4. Да се подпомогнат педагогическите специалисти, методически и 

организационно, за адаптиране на училищната образователна 

среда към промените произтичащи от новия ЗПУО,  ДОС,  учебни 

планове и учебни програми в 4 и 10 клас 

 
III. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА И 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 

Развитие на компютърни и дигитални компетенции 

Формиране на емоционална интелигентност 

Адаптиране на училищната образователна среда към промените 
произтичащи от новия ЗПУО, ДОС, учебни планове и учебни 
програми в 4 и 10 клас 

mailto:s_vetrino@mail.bg


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА 

 

Тел: 051612140; 0893450900    е-mail: s_vetrino@mail.bg    web: schoolvetrino.org 

 

 

STEM обучението 

Иновативност и интерактивност 

IV. ФИНАНСИРАНЕ 

За изпълнение на квалификационната дейност се използват 

минимум 0,8% от ФРЗ, като за учебната 2019/2020 година се използва 

остатъка от средства от бюджетната 2019 година и част от средствата за 

бюджетната 2020 година. 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

• 100% обхват на педагогическите специалисти 

• Усъвършенстване на педагогическите компетентности 

• Обмяна на добри практики от учителите 

• Ефективно въвеждане на новия ЗПУО, ДОС, учебни планове и 

учебни програми в 4и 10 клас 

• Удовлетворени професионални интереси на педагогическите 

специалисти 

• Подобрени образователни резултати и придобити и 

усъвършенствани компетентности в областта на здравното, 

екологичното и интеркултурното образование на учениците  
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VI. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

№ Тема Форма 

Период на 

провеждане, 

времетраене 

Целева група 
Отговорник за 

провеждането 

Лектор/ 

организация 

1 

Квалификация на 

педагогическите специалисти в 

областта на STEM 

Обучение по 

програма, одобрена 

със заповед№ РД 09-

291 / 16.01.2019 на 

Министъра на 

образованието и 

науката  

м.декември 

16 часа, 

частично-

присъствена 

форма 

1 кредит 

Учители по 

математика, 

информационни 

технологии, 

природни науки, 

технологии и 

предприемачество и 

професионални 

предмети от начален, 

прогимназиален и 

гимназиален етап 

Петър 
Петров, 

Главен учител 

Юнион 

Интерактив 

ООД 

2 

Разпознаване на обучителни 

затруднения и комплексна 

подкрепа на деца и ученици с 

обучителни трудности  

 

Обучение по 

програма, одобрена 

със заповед № РД09-

959 / 24.01.2017 на 

Министъра на 

образованието и 

науката 

М.март 

16 часа 

частично 

присъствено 

обучение 

1 кредит 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Петър 
Петров, 

Главен учител 

РААБЕ 

България 

ООД 

3 
Работа във виртуална класна 

стая 

Споделяне на 

иновативна практика 

М.ноември 

2 академични 

часа 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Петър 
Петров, 

Главен учител 
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4 

Формиране на ключови 

компетентности в уроците по 

компютърно моделиране в 

начален етап  

Открита практика в 

3а клас на тема 

„Сцена и герои“ 

М.март 

3 академични 

часа 

Учители 1-4 клас и 

учители по 

информационни 

технологии 

Пламена 
Георгиева 

 

5 

Формиране на езикови 

компетентности в уроците по 

български език и литература в 

6 клас 

Открита практика в 

6 клас на тема 

„Правоговор и 

правопис на думите 

от терминологичната 

лексика“ 

М.март 

3 академични 

часа 

Учители по 

български език и 

литература в начален 

и прогимназиален 

етап 

Невена 
Костова 

 

6 
Интерактивен урок по история 

и цивилизация 

Открита практика в 

6 клас на тема „Един 

ден в Царевград 

Търнов“ /Българите 

през Възраждането/ 

М.март 

3 академични 

часа 

Учители по 

обществени науки в 

начален, 

прогимназиален и 

гимназиален етап 

Невена 
Костова 

 

7 
Ролевите игри в часовете по 

самоподготовка  

Открита практика в 

ЦДО в 6 клас на 

тема „Заеми 

позиция“ 

М.март 

3 академични 

часа 

Учители в ЦДО и 

учители 1-12 клас 

Силвия 
Николова 

 

8 
Обучителните игри в часовете 

по информационни технологии 

Открита практика в 

5 клас 

М.март 

3 академични 

часа 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Петър Петров  

9 
Взаимодействие с родителите в 

обучението по музика 

Открита практика на 

тема „Отворени 

врати за млади 

таланти – приятели 

М.април 

3 академични 

часа 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Росица 
Христова 
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на музиката“ 

10 

Интерактивните карти в 

обучението по география и 

икономика  

Открита практика в 

6 клас 

М.април 

3 академични 

часа 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Иван 
Александров 

 

11 Бинарен урок  
Открита практика в 

4б клас 

М.февруари 

3 академични 

часа 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Елена 
Еремиева 

 

12 
Бинарен урок по математика и 

география в 6 клас 
Открита практика 

М.декември 

3 академични 

часа 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Лиляна 
Петрова и 

Иван 
Александров 

 

13 

 Бинарен урок по математика и 

информационни технологии на 

тема „Организиране и 

представяне на данни и 

интерпретиране на кръгови 

диаграми“ 

Открита практика в 

8 клас 

М.октомври 

3 академични 

часа 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Петър Петров 
и Снежа 
Илиева 

 

14 

Бинарен урок по биология и 

здравно образование и 

физическо възпитание и спорт 

на тема „Опорно-двигателна 

система. Мускули.“ 

Открита практика в 

8 клас 

М. Януари 

3 академични 

часа 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Елена Гочева 
и Даниела 
Трифонова 

 

15 

Интердисциплинарен урок в 4б 

клас 

Български език и литература, 

Открита практика  
М.февруари 

3 академични 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Елена 
Еремиева, 

Росица 
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човекът и обществото и музика часа Христова, 
Светлана 
Петрова 

16 

Използване на съвременни 

форми и методи на урочна 

работа по учебните предмети от 

теория на професията 

Открита практика 

М.февруари 

3 академични 

часа 

Учители по теория и 

практика на 

професията 

Ивелина 

Димова 
 

17 

Работа в часовете по 

разширена професионална 

подготовка на тема 

„Движение на парите в 

икономиката“ 

Открита практика по 

счетоводство на 

предприятието, Хб 

кла 

М.декември 

3 академични 

часа 

Учители по теория и 

практика на 

професията 

Иванка Жерева  

18 

Формиране на професионални 

компетентности в часовете по 

професионална подготовка 

 

Открита практика по 

обща теория на 

счетоводната 

отчетност, 9 клас на 

тема 

„Инвентаризация“ 

М.март 

3 академични 

часа 

Учители по теория и 

практика на 

професията 

Иванка Жерева  

19 
Атестиране на дейността на 

педагогическите специалисти 
дискусия 

М.април 

2 академични 

часа 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Светлана 

Петрова 
 

 

Един академичен час е равен на  40 минути. 
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