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СУ „Васил Левски“ – гр. Троян e една от водещите образователни институции в Ловешка област. Учениците, ко-
ито желаят да се обучават в нашето училище през новата 2020 – 2021 учебна година са немалък брой, което е 
задължаващо и мотивиращо. Това засилва необходимостта от високо квалифицирани специалисти във всички пред-
метни области в училище. Затова учителите от СУ „Васил Левски” – гр. Троян, участват в различни форми на 
обучение, за да повишават своята професионална квалификация и поддържат стремежа си към лично самоусъвър-
шенстване в съответствие с променящата се роля на учителя в учебно-възпитателния процес. 
Непрекъснато се увеличава броят на учителите, защитили успешно нова професионално-квалификационна степен.  
С цел повишаване качеството на образованието в българското училище и кариерното развитие на учителите, дей-
ностите за новата учебна година са планирани в контекста на утвърдените Държавни образователни стандарти 
за организация на дейностите в училищното образование, стандарта за оценяване на резултатите от обучението 
на учениците, както и както и с Наредба № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учите-
лите, директорите и другите педагогически специалисти. 
Освен планираните в годишния план вътрешноинституционални квалификационни дейности, учителите в СУ „Ва-
сил Левски“ – Троян, използват разнообразните възможности за повишаване на квалификацията, които предлагат 
МОН, департаментите за усъвършенстване и квалифициране на учителите: ДИУУ – София и ДИПКУ – Стара 
Загора, Центърът за развитие на човешките ресурси, НИОКСО и други образователни и обучителни институции. 
Използването на нови подходи при планирането и отчитането на дейностите в методическите обединения, доб-
рата координация и работата в екип на членовете на Комисията за научно-методическа и квалификационна дей-
ност (НМКД), спазването на всички графици и срокове са гаранция за високо качество на постигнатите резултати 
и решаващо условие за усъвършенстване структурата на организацията. 
В Плана за квалификационната дейност в СУ „Васил Левски“ за учебната 2020 – 2021 г. са заложени основните 
цели, задачи, приоритети и дейностите, планирани в методическите обединения. Дейностите ще бъдат ориенти-
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рани към търсене на адекватни форми за въвеждаща и продължаваща квалификация на педагогическите специа-
листи. Това е предпоставка за създаване на механизъм за професионалното развитие на всеки учител, което да 
продължи да се отразява в създаденото портфолио и да бъде доказателство за адекватната атестационна оценка.  
Квалификационните дейности за 2020 – 2021 учебна година се планират и ще бъдат отчитани в следните направ-
ления: 

1. Вътрешноинституционални квалификационни дейности, които включват: открити уроци, състезания, конкурси, олимпиади, учи-
лищни конференции, обмяна на опит, споделяне на иновативни практики, дискусионни форуми, методическо подпомагане, пре-
зентации на творчески проекти и др. 

2. Външноинституционални квалификационни дейности, които включват: семинари, конференции, квалификационни курсове, обу-
чения, участие в национални проекти, придобиване на ПКС, публикации, доклади, школи, уебинари, майсторски клас и други 
лични постижения на учителите. 

I. Цели  

I.1 Основни цели 
 Повишаване професионалната компетентност на преподавателите и усъвършенстване на научно-методическата и квалификационна 

дейност в училище чрез обмен на добри практики в урочната дейност. 

 Прилагане на съвременни методи на работа при планиране и отчитане на дейностите в училище чрез използването на новите техно-
логии. 

 Усъвършенстване на уменията за прилагане на информационно-комуникационните технологии за повишаване на качеството и ефек-
тивността на образователно-възпитателния процес. 

 Засилване на ролята на КНМКД за повишаване на качеството на дейността на методическите обединения и тяхното утвърждаване 
като действителна форма за самоусъвършенстване на учителите и споделяне на добър педагогически опит. 
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I.2 Специфични цели 
 Създаване условия за мотивиране на учителите за самоусъвършенстване в контекста за учене през целия живот, както и продължаване 

разработването на портфолио на учителя като гъвкав инструмент за самооценка.  

 Мотивиране на учениците за активно участие в учебния процес чрез разнообразни методи и форми за проверка и оценка на знанията 
им, включването им в живота на училището и други извънучилищни мероприятия и състезания. 

 Ефективно партниране с родители, ученици и в училищната общност за по-успешен учебно-възпитателен процес. 

II. Основни задачи 

 Повишаване на дигиталните компетенции на учителите за преподаване и оценяване на учениците; 

 Създаване на звена за работа с младите специалисти в МО под ръководството на учители с по-голям педагогически опит и стаж; 

 Разширяване на съвместните дейности и взаимодействието между училището и родителската общност; 
 Подкрепа за личностно развитие на учениците в контекста на новите образователни политики за приобщаващо образование; 

 Осигуряване на по-добри условия за нравствено, социално и физическо развитие на учениците. 

III. Основни приоритетни области 

 Самоусъвършенстване чрез вътрешна система за квалификация; изработване на ежегодна програма за квалификация в рамките на 
всяко обединение; 

 Създаване на условия за споделяне на добри практики между колегите; споделяне на участията в индивидуални обучения или форми 
на квалификация (посещение на курс; открит урок в друго училище; оценяване на учебници; проверяване на работи от ДЗИ и НВО); 

 Работа в екип по вътрешноучилищни, национални и международни проекти; 

 Мотивиране на колегите за участие в обучения за повишаване на квалификацията с цел придобиване на квалификационни кредити и 
защита на нова професионално-квалификационна степен. 
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IV. Дейности за изпълнение на основните задачи  

През учебната 2020/2021 година дейностите е необходимо да бъдат ориентирани към търсене на адекватни форми за въвеждаща и про-
дължаваща квалификация на педагогическите специалисти. 

А. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

Форма (семинар, тре-
нинг и др.) 

Тема  Време на про-
веждане 

Целева група 

Планиране Приемане на плановете за работа на методическите обединения, изгот-вяне и приемане на План за квалификационната дейност на КНМКД през 2020/2021 учебна година септември 2020 г. Председатели МО 
Методически сбирки 
на МО-я 

Решаване на възникнали въпроси по актуални проблеми, свързани с дей-ностите на всяко обединение и с преподаването на отделните дисцип-лини първи/втори срок 2020/2021 г. 
Председатели и членове на МО 

Входящ контрол, ана-
лиз и обобщение 

Организация и провеждане на входящ контрол по учебни предмети. Ана-лиз и представяне на обобщените резултати за входящия контрол октомври 2020 г. Председатели МО 
Семинар, посветен на 
Наредба № 15/ 
22.07.2019г. 

Запознаване с параметрите на новата Наредба № 15 за статута и професи-оналното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ноември 2020 г. Педагогичес-кият колектив 
Портфолио Продължаване на работата върху изграждане на професионално порт-фолио на учителя първи/втори срок 2020/2021 г. 

Председатели и членове на МО 
Открити уроци Провеждане на открити уроци за обмяна на добър педагогически опит с цел утвърждаване на екипната работа като най-добър критерий за успеха на всяко обединение и засилване на толерантността между колегите. -споделяне на опит от квалификационния курс CLIL& ICT; -открити занимания на иновативните паралелки. 

първи/втори срок 2020/2021 г. Председатели и членове на МО 
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Форма (семинар, тре-
нинг и др.) 

Тема  Време на про-
веждане 

Целева група 

Работа с ученици Подготовка и организиране на учениците за участие в олимпиади, кон-курси и състезания на училищно ниво първи/втори срок 2020/2021 г. 
Преподава-тели раз-лични МО 

Работа с ученици Даване на периодични консултации и индивидуална работа с изостава-щите ученици първи/втори срок 2020/2021 г. 
Преподава-тели раз-лични МО 

Работа с ученици Повишаване на качеството на работата на преподавателите с талантли-вите ученици и проследяване на техните успехи на различни нива по про-ект „Занимания по интереси“  първи/втори срок 2020/2021 г. 
Преподава-тели раз-лични МО, Председатели МО 

Работа с ученици Повишаване на качеството на работата на преподавателите с учениците, които имат обучителни затруднения  първи/втори срок 2020/2021 г. 
Преподава-тели раз-лични МО, Председатели МО 

Работа с родители Работа с родители по теми, свързани с възпитанието на учениците първи/втори срок 2020/2021 г. 
Класни ръко-водители 

Семинар, свързан с 
атестацията 

Запознаване с атестационната карта съгласно Наредба № 15. февруари 2021 г. Педагогичес-кият колектив 
Работа с родители Включване на родителите в организиране и провеждане на училищни и извънучилищни дейности първи/втори срок 2020/2021 г. 

Класни ръко-водители 
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Форма (семинар, тре-
нинг и др.) 

Тема  Време на про-
веждане 

Целева група 

Изходящ контрол, ана-
лиз и обобщение 

Провеждане на тестове за определяне на изходното ниво на знанията на учениците от 1-ви до 12-ти клас. Обобщаване и представяне на резулта-тите май-юни 2021 г. Преподава-тели раз-лични МО, Председатели МО 
Отчитане Анализ на резултатите от работата на преподавателите и отчитане дей-ността на обединенията в края на първия и в края на втория учебен срок и представяне пред Педагогическия съвет.  януари; юни 2021 г. Председатели МО 

Б. Външноинституционална квалификационна дейност 

Форма (семи-
нар, тренинг 
и др.) 

Организатор Тема Време на 
провеждане 

Целева група Финанси-
ране 

Работни 
срещи 

РУО Участие в семинари и обучения, организирани от РУО септември 2020 г. Преподаватели различни МО  
Семинари и 
конференции 

Партньорски организации и обучителни институции 
Участие на преподавателите в семинари и нацио-нални конференции: - Национална конференция на учители по анг-лийски език, организирана от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и на Лонгман; - Национална конференция на учители по немски език; - Национален семинар за учителите по химия, орга-низиран от ХТМУ – София и други национални форуми. 

първи/втори срок 2020/2021 г. Преподаватели различни МО  
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Форма (семи-
нар, тренинг 
и др.) 

Организатор Тема Време на 
провеждане 

Целева група Финанси-
ране 

-Участие на преподавателите от Начален етап в На-ционални педагогически четения 
Продължа 
ваща квали-
фикация 

Обучителни институции Участие на преподавателите в курсове и обучения за повишаване на квалификацията; придобиване на квалификационни кредити и нови ПКС първи/втори срок 2020/2021 г. 
Преподаватели различни МО  

Работа с уче-
ници 

Учители Подготовка на учениците за участие в олимпиади, конкурси и състезания на общинско, областно, на-ционално и международно ниво първи/втори срок 2020/2021 г. 
Преподаватели различни МО  

Работа по 
програми 

Обучителни институции Включване в проекти по оперативни, национални и европейски програми първи/втори срок 2020/2021 г. 
Преподаватели и Председатели МО  

Работа по 
проекти 

ЦРЧР  Програма „Ера-зъм +“, 
Проекти по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2: 2018-1-BG01-KA229-047875, с тема: “Viajero Virtual”/ Виртуален пътешественик- ЕКИП 2 2018-1-IT02-KA229-048069_4,с тема: „Create, Share, Learn“/ Създай, сподели, научи- ЕКИП 2 2018-1-IE01-KA229-038755_2, с тема: „Culture for Kids - Beyond the Textbook“/ Култура за деца извън учебника- ЕКИП 2 2019-1-CZ01-KA229-061186_4, с тема: „Exploring and Enjoying the Natural and Cultural Heritage”/ Проуч-ване и запознаване с културното наследство- ЕКИП 1 "From game to STEM"/от игра към стем- ЕКИП 2 

първи/втори срок 2020/2021 г. 
Еразъм+ екип 1: 1. Цв. Митева, ко-ординатор 2. П. Минкова, член на екипа 3. М. Кинова, член на екипа 
Еразъм+ екип 2: 1. В. Маринова, координатор 2. Р. Петкова, член на екипа 

 



План за квалификационната дейност през учебната 2020/2021 година  

СУ „Васил Левски“, Троян контакти: 0670 // 62772, 64287, 63826; e-mail: vlevski_school@mail.bg  

| 10 
Форма (семи-
нар, тренинг 
и др.) 

Организатор Тема Време на 
провеждане 

Целева група Финанси-
ране 

  Проекти по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1:  2019-1-BG01-KA101-061552, с тема: „ICT@School”/ИКТ@Училище- ЕКИП 2 2020-1-BG01-KA101-078178 с тема": " Innovative Classroom Today"/Иновативна класна стая днес- ЕКИП 3  

3. П. Вачева, член на екипа 4.Р. Христова, член на екипа 5.М.Йовчевска, член на екипа 6.Г.Ангелска, член на екипа 7. Св. Димитров, член на екипа 8. А. Христова, член на екипа 9. Р. Якова, член на екипа 10. Р. Бакарова, член на екипа 11. М. Латинска, член на екипа 12. Цв. Мутафова, член на екипа 13. Д. Табакова, член на екипа 
Еразъм+ екип 3: 1. Т. Добрева, ко-ординатор 
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Форма (семи-
нар, тренинг 
и др.) 

Организатор Тема Време на 
провеждане 

Целева група Финанси-
ране 

2. Р. Бакарова, член на екипа 3. М. Латинска, член на екипа 4. Цв. Мутафова, член на екипа 5. Д. Табакова, член на екипа 6. Т. Бойнова, член на екипа 
Комисии МОН Участие в национални комисии по оценяване на НВО и ДЗИ юни-юли 2020 г. Преподаватели различни МО  
Работа по 
проекти 

ЦРЧР Програма „Ера-зъм+“ 
Участие по проект по програма К1 – обучение на учители – „Обучение за работа в СТЕМ среда“ 2021 г. Ренета Бакарова и Магда Латин-ска  

Изготвил: Радостка Петкова – главен учител 2019–2022 г. 
Настоящият план за квалификационната дейност през учебната 2020–2021 година е приет с решение на Педагогическия съвет на 

СУ „Васил Левски“ – гр. Троян с Протокол № 17 / 09.09.2020 г. 

 


