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ПЛАН ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ

СПЕЦИАЛИСТИ В СУПНЕ ПРЕЗ 2022/23 Г.

Усъвършенстването на професионалната компетентност на педагогическите

специалисти е процес на непрекъсната подготовка за повишаването на квалификацията

в съответствие с професионалния им профил, което подпомага пълноценната им

професионална реализация и кариерно развитие.

Според Глава единадесета, Раздел Ш на ЗПУО, чл. 221, Раздел П, ал.1, т. 4 и ал. 2.

т.4 и КТ чл. 228а и чл. 2286 педагогическите специалисти имат право и задължение да

повишават квалификацията си, а работодателят е длъжен да осигурява условия за

поддържане и повишаване на квалификацията им по програми на специализирани

обслужващи звена, на висши училища и научни организации и по одобрени програми от

Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията.

Наредба 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,

директорите и другите педагогически специалисти в чл. 47 регламентира

задължителните часове за външно и вътрешноинституционална квалификация както

следва:

Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:

1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 в не по-малко от 48 академични

часа за всеки период на атестиране;
2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16

академични часа годишноза всеки педагогически специалист.

ЦЕЛИ:

1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите,

работещи в училището.

2. Повишаване на квалификацията и с цел напредъка на децата и учениците, както и

подобряване на образователните имрезултати.
3. Продължаване на изградената система за кариерно развитие на учителите.

4. Синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на учителите.

5. Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при

интерес и нужда.



6. Обвързване на постигнатите професионални резултати с допълнително материално

стимулиране , предвидено във вътрешните правила за работна заплата и чл. 246, ал.1 на

ЗПУО.

ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Според чл. 46 на Наредба 15 организационните форми за повишаване на квалификацията

са:

1. за продължаващата квалификация:
а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;

6) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата

подготовка на

педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на

образованието;

в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2;

г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез

представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен

професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни

технологии и практики;

д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на

резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява

и представяне на добри, иновативни практики или постижения;

2. за вътрешноинституционалната квалификация:
а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;

6) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;

г) споделяне на иновативни практики.

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не

се присъждат квалификационни кредити. СУПНЕ е длъжно да осигури условия за

повишаване на квалификацията на всеки отделен специалист не по-малко от 16 часа



годишно. Осъществява се от екип от педагогически специалисти с висока квалификация.

В училището работят двама учители с присъдена образователна степен „доктор“ и двама

главни, учители с първа и втора ПКС, специалисти ИКТи заместник-директори, чиито

компетентности в областта на методиката и педагогиката позволяват да бъде

реализирано висококачествено обучение.

Дейностите за реализиране на целите са описани в Приложение 4.

Според чл. 224, ал. 1 повишаването на квалификацията се осъществява по

програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с

професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на

педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с

националната, регионалната, общинската и училищната политика.

Постигнатите компетентности се отразяват в професионалното портфолио на

педагогическия специалист. Портфолиото подпомага атестирането и самооценката на

педагогическия специалист.

План за вътрешноинституционална квалификаця

м Тема Срок Отговорник
1.|„Доброто има много имена“-|м. ноември 2022 г Д. Йорданова

открит урок с втори клас

2.|„Зимата пи най-хубавите  м. декември 2022г.|В. Влахова, П.

празници“ Златева

интердисциплинарен урок по

НЕи занимания по интереси в

ЦОУД в четвърти клас

> „Хоротека“- открит урок по|м. февруари 2023 г.|Т. Маринова

ФВС в трети клас

4.|„Оаз АВС 15г Котр!ен“ -|м. март 2023 г. П. Георгиева, В.

интердисциплинарен урок по Влахова



НЕ и занимания по интереси в

ЦОУД във втори клас

„Изработване на игра със

средствата на конкретна

визуална среда“- открит урок

по компютърно моделиране в

четвърти клас

м. април 2023 г. С. Рахнев

„Великден“ -

интердисциплинарен урок по

НЕ и занимания по интереси в

ЦОУДв четвърти клас

м. април 2023 г. В. Влахова,

Д. Върбанова

„Пролетни обичаи“ - открит

урок - работа по центрове по

родинознаниев първи клас

м. април 2023 г. Д. Станева

„Безопасно водене на

велосипед“ - открит урок в

ЦДУДв трети клас

м. май 2023 г. В. Лилов

Интердисциплинарен урок по

български език и литература,

немски език и история и

цивилизация в 5 клас

м. март 2023 г. Р. Мирчева,

В. Ангелова и

Д. Димитрова

„Ученическият текст“ -

Квалификационна форма в

рамките на кампанията Чети
с мен”

м. април 2023 г. д-р М. Георгиева

13. Представяне критериите за

оценяване на НВО 7 клас, 10

клас и 12 клас

през годината Р. Мирчева,

В. Ангелова

12. Открит урок по история и

цивилизации в УП клас на

м. ноември 2022 Д. Великова



тема: “Посещение на Васил

Левски в Русчук"

13.|Открит урок по гражданско Г уч. срок В. Ангелова

образование в ХТ кл. на тема:

„Изборни системи и свобода

на изказа“

14.|Открит урок - упражнение в|м.  февруари/март|Н. Чакъров

ТХ кл. на тема „Анализ на

исторически извор“.

2023

15. Открит интердисциплинарен

урок по философия и история

и цивилизации в ХТ кл. (ПП) на

тема: "Ролята на машината в

живота на хората в епохата на
Новото време"

м. март 2023 С. Мандажиева,
Н. Чакъров

16. Открит интердисциплинарен

урок по география си

философия в ХТ кл. (ГП) на

тема „Устойчиво развитие”

м. април 2023 Ц. Маркова
С. Мандажиева

1. Интердиспиплинарен урок

география и икономика и

музика в ГХ клас

П учебен срок Ц. Маркова
Н. Иванова

18. Представяне на добри
педагогически практики по
география и икономика,
философия, гражданско
образование, история и
цивилизаци,

м. юни 2023 Ц. Маркова
Н. Иванова

предприемачество.

19.|„Деня на Земята“ - открит|м.април 2023 М. Станиславова

урок

20.|"Защитени природни обекти" -|м. юни 2023 г. К. Паскалева,

интегриран урок по БЗО А. Ахмед



21.|„Атомът в служба на кого?“-|м. май 2023 г. Г. Кръстева

открит урок по физика

22.|Провеждане на пилотен изпит|м.октомври/ноември|Есим Яхя,

за ДСД П-11 кл. 2022 г. Албена Николова

23.|Обучителен курс за работа с|м. ноември 2022 г. Бабек Раифов

Куизлет

24.|Участие в обучителен курс за|м. януари 2022- Есим Яхя

18ъГ юни 2023 Диана Димитрова

25.|Провеждане на пилотен изпит|м. февруари 2022 г.|Петя Великова,

за р8рт1-9 кл. Ирина Няголова,

Есим Яхя, Анна

Цветкова

26.|Дебатиране - обучение П-ри учебен срок Нели Праматарова

27.|Открик урок по НЕ в5 клас м. март-април 2023|Есим Яхя

г.

28. СтазраБ|е Май - Съвременен|м. ноември 2022 г. М. Петкова

подход в обучението По

математика за изграждане на

увереност и концептуално

разбиране

29.|„Баскетбол“ - открит урок в|м. ноември 2022 г. Б. Мандажиев

пети клас

30.|„Волейбол“ - открит урок в|м. декември 2022 г.|Б. Мандажиев

девети клас

31.|„Футбол, баскетбол и немски|м. януари 2023 г. В. Колев

език“ - интердисциплинарен

урок в осми клас

32.|„Бадминтон - начално|м. февруари 2023 г.|Я. Христов

разучаване“ - открит урок в

седми клас

33.|„Миниволейбол“ - открит|м. март 2023 г. М. Мирчева

урок в седми клас



ВЪНШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Педагогическите специалисти в СУПНЕ участват и в програми за повишаване на

квалификацията си, организирани от РУО и други образователни институции, за
което получават квалификационни кредити. Министърът на образованието и

науката организира създаването и поддържането на информационен регистър на

одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на

педагогическите специалисти.

Цели на външноинституционалната квалификация:

1. Осигуряване на възможност за квалифицирана помощ при разработване на

учебни програми, уроци и дейности за работа с ученици със СОП.

2. Осигуряване на възможност за реализиране на проектно-базирано обучение във

всички етапи на средното образование.

3. Провеждане на 5ТЕМ обучения с цел изграждане на училищна 5ТЕМ среда.

4. Използване на иновативни методи на преподаване, както и обучение в

електронна среда.

Планза външноинституционална квалификаця

Ж|Тема Срок Отговорник

1. Повишаване на компетентностите при|през учебната година|главен
учител

организиране и работа в електронна

среда

2. Семинари, свързани с подготовката за|през цялата учебна|учителите
изпита РОБЪРТ година по немски

език
3. Семинари, свързани с подготовката за|през цялата учебна|учителите

изпита О8Р ТП година по немски
език

4. Обучение за профилирана подготовка през цялата учебна|учителите
година по немски

език
5. Посещения на обучения, семинари и|през цялата учебна|учителите

конференции на Оксфорд Прес и други|година по
организации английски

език



6. Семинари и курсове за повишаване на|през цялата учебна главен

квалификацията, включени в|Година учител

регионалния план на РУО и Национална

програма „Квалификация“

4. Курсове за придобиване на ПКС през цялата учебна главен
година учител

“Забележка:

Планът за квалификационна дейност остава отворен за промени и допълнения през

учебната година.


