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26. Средно училище „Йордан Йовков” 
София 1619, кв. ”Княжево”,  ул. ”Кореняците” №40 

телефони: 857 30 23, 857 01 29; факс: 857 30 23; e-mail: coy26@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

             Утвърждавам: 

                Директор: 
                 (Е. Велкова) 

             (Заповед № РД-2/15.09.2022 г.) 

 

 

 

 

ПЛАН 
 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

през учебната 2022/2023 година 
 

на 26. СУ „Йордан Йовков“, гр. София, р-н „Витоша“ 
 

 

 

 

 

 

mailto:coy26@abv.bg
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 Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното раз-

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

 1. Стратегията за развитие на 26. СУ „Йордан Йовков” за периода 2020 – 2024 г. и главната цел, определена от педагогическия 

съвет за работата през учебната 2022/2023 г. 

 2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

 3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща 

квалификация, определяни ежегодно от МОН. 

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

утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 

 5. Възможностите за участие на 26. СУ „Йордан Йовков” в международни и национални програми. 

 6. Потребностите и мотивацията на педагогическите специалисти да се квалифицират. 

 

 

І. ЦЕЛИ  

 
1. Развитие на професионализма на учителите с цел повишаване на резултатността на образователния процес. 

2. Актуализиране и/или усъвършенстване на придобити и придобиване на нови компетентности на педагогическите специалис-

ти, в т.ч. за работа с електронни образователни ресурси и в електронна среда. 

3. Подкрепа и стимулиране на добрите практики и създаване на среда за разгръщане на творчеството и на иновации в образова-

телния процес. 

4. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

5. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти и създаване на възможност за планиране на 

собственото професионално израстване и кариерно развитие. 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

 1. Насърчаване и подкрепа за професионално развитие и мотивацията на педагогическите специалисти чрез осигуряване на ин-

формираност и достъп до адекватни форми на обучение, до съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния инте-

рес и доказани добри практики. 
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 2. Прилагане на съвременни, новаторски образователни технологии, методи и подходи в учебния процес, в т.ч. за работа в елек-

тронна среда от разстояние. 

 3. Овладяване на техники за налагане на позитивна дисциплина и за справяне с негативните тенденции, свързани със спад на мо-

тивацията за учене и развитие, с прояви на агресия на учениците, в т.ч. при работа в електронна среда чрез информационните и кому-

никационните технологии. 

 4. Обмяна на добри практики и споделяне на успешен педагогически опит, в т.ч. за работа в електронна среда от разстояние. 

 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  
 

 

 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист) 

 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

(планира се при установена необходимост) 

 

 

 

 

Вид квалификация/тема 

 

 

Организационна форма 
 

(лектории, вътрешноинсти-

туционални дискусионни 

форуми, открити практики, 

методическо подпомагане, 

презентации на творчески 

проекти, резултати и анализи 

на педагогически изследва-

ния и постижения, споделяне 

на иновативни практики) 

 

 

 

Време на 

провеждане 

 

 

 

Целева група 
(брой участници) 

 

 

 

Ръководител/ 

отговорник за 

провежданата 

квалификационна 

форма 

 

 

 

Брой 

акаде-

мични 

часове 

1. Въвеждаща квалификация: 

„Запознаване с историята и традициите на 

училището, с училищната култура и 

 

Лектория 

 

Септември 

2022 г. 

Новопостъпили в 

училището 

педагогически 

Директор, 

заместник-

директори 

 

1 

акад. час 
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възприетите от училищната общност 

ценности” 

специалисти – 6 

участници. 

2. Въвеждаща квалификация: 

„Запознаване с вътрешната организация и 

субординация в училището, както и с 

основни негови документи” 

 

Методическо подпомагане 

 

Септември 

2022 г. 

Новопостъпили в 

училището 

педагогически 

специалисти – 6 

участници. 

 

Директор, 

заместник-

директори 

 

1 

акад. час 

3. Въвеждаща квалификация: 

„Запознаване с особеностите на 

ученическата общност и на отделните 

класни общности и на възможностите за 

успешно взаимодействие с тях” 

 

Методическо подпомагане 

 

Септември 

2022 г. 

Новопостъпили в 

училището 

педагогически 

специалисти – 6 

участници. 

 

Директор, 

заместник-

директори 

 

1 

акад. час 

4. Вътрешноинституционална 

квалификация: „Подготовка на 

училищните изпитни материали за входно 

ниво по отделните предмети за учениците 

от 5. клас. 

 

Дискусия 

 

Октомври 

2022 г. 

Учителите, пре-

подавали в 4. кл. 

през 2021/2022 г., 

учителите, препо-

даващи в 5. и в 4. 

кл. през 

2022/2023 г. – 10 

учители 

Председателите на 

МС-ти на уч-лите в 

началния етап, на 

уч-лите по хумани-

тарните науки и на 

уч-лите по матема-

тика информатика 

и инф. технологии 

 

2 

акад. часа 

5. Вътрешноинституционална квалифика-

ция: „Промени в държавните образовател-

ни стандарти и нови моменти в наредбите 

и другите нормативни документи”. 

„Работа в условия на пандемия“ 

 

Методическо подпомагане 

 

Октомври 

2022 г. 

 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

Директор 

 

2 

акад. часа 

6. Вътрешноинституционална квалифика-

ция: „Работа във виртуална класна стая на 

платформа Microsoft Teams“ 

 

Тренинг 

 

Октомври 

2022 г. 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

Стефан Томов 

 

2 

акад. часа 

7. Вътрешноинституционална квалифика-

ция: „Обсъждане на доклад-анализ за 

съпоставка на резултатите от изходните 

нива на учениците в края на 2021/2022 г. и 

 

Дискусия 

 

 

Октомври 

2022 г. 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

 

А. Радичкова – 

главен учител 

 

2 

акад. часа 
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входните нива на учениците” в началото 

на 2022/2023 г. по отделните учебни 

предмети“ 

8. Вътрешноинституционална квалифика-

ция: „Темата за оценяването на постиже-

нията на учениците“. 

 

Дискусия 

 

Ноември 

2022 г. 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Директор, 

Председатели на 

МС-ти 

 

2 

акад. часа 

9. Вътрешноинституционална квалифика-

ция: „Обсъждане на резултатите от атес-

тирането – постижения в педагогическата 

работа и възможности за развитие“ 

 

Дискусия 

 

Декември 

2022 г. 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Директор, 

председател на 

атестационната 

комисия 

 

2 

акад. часа 

10. Вътрешноинституционална квалифи-

кация: обсъждане на обмен на добри 

практики с други училища за прилагане на 

компетентностния подход и за провеждане 

на съвместни уроци по два и повече 

учебни предмета 

 

Обмен на добри практики 

 

Декември 

2022 г. 

 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

Директор 

 

2 

акад. часа 

11. Вътрешноинституционална квалифи-

кация: “Техники и мерки за овладяване на 

дисциплината и за положителна мотива-

ция и преодоляване на проблемното 

поведение на учениците“ 

 

Семинар 

 

Декември 

2022 г. 

Класните 

ръководители и 

др. 

заинтересовани 

 

Генадий Матвеев – 

координатор на 

УЕПЛР 

 

2 

акад. часа 

12. Вътрешноинституционална квалифи-

кация: „Как да разпознаем детето с 

логопедичен и/или друг обучителен 

проблем?” 

 

Семинар 

 

Февруари 

2023 г. 

Учителите в 

началния етап и в 

ПГ 

 

Мартин Матеев –  

логопед 

1 

акад. час 

13. Вътрешноинституционална квалифи-

кация: обмен на добри практики за разви-

ване на самостоятелността при учебната 

подготовка на учениците, за усвояването 

на методи за учене, развитие на умение за 

самоорганизиране и за поддържане на 

висока мотивация у учениците 

 

Обмен на добри практики 

 

Февруари 

2023 г. 

 

Учителите в 

ГЦОУД 

 

Председател на МС 

на учителите в 

ГЦОУД 

 

2 

акад. часа 
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14. Вътрешноинституционална квалифи-

кация: „Компетентностният подход в 

образованието и прилагането му в 26. СУ 

„Йордан Йовков” 

 

Семинар 

 

Февруари 

2023 г. 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Директор, 

зам.-директори 

2 

акад. часа 

15. Вътрешноинституционална квалифи-

кация: „Младите учители и тяхното при-

общаване към училищния колектив, тех-

ните нуждите от допълнителна помощ и 

квалификация ” 

 

Дискусия 

 

Февруари 

2023 г. 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

Директор 

2 

акад. часа 

16. Вътрешноинституционална квалифи-

кация: „Анализ на работата за участие в 

ученическите олимпиади и състезания по 

учебните предмети и на подготовката за 

държавни зрелостни изпити и за НВО в 4. 

и 7. клас и в 10. клас. Обсъждане на 

резултатите от работата по училищния 

план за насърчаване и повишаване на 

грамотността” 

 

Дискусия 

 

Март 2023 г. 

 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

Пролетка Николова 

– зам.-директор 

 

2 

акад. часа 

17. Вътрешноинституционална квалифи-

кация: „Добри практики за насърчаване на 

четенето” 

 

Споделяне на добри 

практики 

Април 2022 

г. 

Учителите в 

подготвителната 

група, начален 

етап, учителите в 

ГЦОУД, учители-

те по български 

език и всички за-

интересовани – 25 

педагогичски 

специалисти 

 

Деница Петрова – 

ст. учител в 

начален етап 

2 

акад. часа 
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ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

 

Тема 

 

Организационна форма 
 

(курс, семинар, тренинг, 

школа, практикум, лектория, 

уебинар, специализация и др.) 

 

Време на 

провеждане 

 

Целева група 
(брой участници) 

 

Източник на 

финансиране 

Брой 

акаде-

мични 

часове 

1. „Развитие на интелектуалния потенциал 

на учениците чрез използване на 

диференцирано и персонализирано 

обучение за по-високи резултати в 

учебния процес” 

 

Семинар РААБЕ 

 

Ноември 

2022 г. 

 

30 педагогически 

специалисти 

 

Училищен бюджет 

16 

акад. часа 

2. „Иновативни стратегии и подходи за 

повишаване на мотивацията на учениците 

за учене. Учене чрез сътрудничество”  

 

Семинар РААБЕ 

 

Март 2023 г. 

 

30 педагогически 

специалисти 

 

Училищен бюджет 

16 

акад. часа 

 
Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет (Протокол № 1/15.09.2022 г.) 

 

Приложение: Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на участието на педа-

гогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията. 


