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учебна 2019/2020 година

Планът е приет на ПС с протокол № 14/13.09.2019 год. и утвърден със заповед на
Директора № РД-07-700/13.09.2019 год. Влиза в сила от 16.09.2019 год.
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I.

АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА
ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД

КВАЛИФИКАЦИОННА

През учебната 2018/2019 в ОУ „Свети Иван Рилски“ Варна, педагогическият състав бе
разпределен в три методически обединения:
МО на началните учители и учителите от подготвителните групи;
МО на учителите от прогимназиален етап;
МО на класните ръководители.
В резултат на контролната дейност на директора и заместник директора УД и след
проучване на потребностите на педагогическия състав, относно трудностите, които
срещат в работата си с учениците и техните родители са констатирани следните
дефиците в работата:
Учителите търсят форми за работа с деца – билингви, деца със СОП, деца от
рисковите групи, а техният брой се увеличава непрекъснато.
Учителите се нуждаят от формиране на знания, умения и компетентности за
използване на интерактивни методи на обучение и усъвършенстване на работата с
различни компютърни програми и електронен дневник.
Възникна необходимост от запознаване с промените в нормативните документи
в образованието. Срещат се пропуски и грешки в оформяне на задължителната
училищна документация.
Констатираните дефиците също обуславят дейностите, тематиката и формите на
работа с които те да бъдат преодолени.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. ЦЕЛИ
1.1 Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и
създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
1.2 Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните
ценности и нагласа.
1.3 Постигане на положителни промени в личността на учениците.
2. ЗАДАЧИ






Разработване на система за квалификационна дейност в училище.
Стимулиране на учителите за самоподготовка и усъвършенстване чрез обмяна на
опит.
Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при
постигане на положителни резултати, трудности и проблеми.
Утвърждаване на методическите обединения като действена форма за повишаване
на квалификацията и система за съхраняване на положителния педагогически
опит.
Обмяна на опит между сродни училища и други образователни структури.
Изграждане на интернет класна стая в облака, където бързо и ефикасно да се
подпомагат колеги при изработката на различни документи и планове.
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III.

Приложение на съвременните тенденции за проверка и оценка на знанията на
учениците.
Активно участие на учителите по Проект BG05M20P001-2.010-0001
«Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти».
Свободна работа с електронен дневник.
ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

1. „Превенция на изоставането и отпадането от училище“ – МО на класните
ръководители.
2. „Умения за работа в мултикултурна среда“– учители от начален и
прогимназиален етап.
3. „Превенция за намаляване агресията в училище“ – всички учители.
4. „Усъвършенстване на работата на колектива с електронен дневник“ – всички
учители.
5. „Намаляване на професионалния стрес в образованието“ - всички учители.
IV.

ФИНАНСИРАНЕ

1. Вътрешно-училищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на
училището, 1,2 % от утвърдените средства по „Фонд работна заплата“ от
бюджета на училището:
- Чрез покана на външни лектори, средствата за изплащане на
възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Възнагражденията се
изплащат на база сключени граждански договори с външни лектори.
- Закупуването на методическа литература, мултимедийни продукти,
абониране за периодични научно-методически издания по съответните
дисциплини се извършва срещу представяне на фактура.
- Рационално използване на изградената wifi мрежа в училище за по-лесен
достъп на учителите от всеки кабинет до електронния дневник.
Всички плащания се извършват след резолюция на главния счетоводител и
директора на училището за възможността на финансиране.
2. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява
в рамките на бюджета на училището в параграф „Външни услуги“ като
разходи за квалификация и преквалификация на персонала от собствени
приходи, дарения, средства от проекти и програми за квалификационна
дейност, средства от училищното настоятелство и други. Разходите се
заплащат срещу представена фактура.
3. При ограничения /финансови, брой места и други/ ръководството на
училището заедно с председателя на комисията по квалификационна дейност
преценяват кои от изявилите желание учители да бъдат включени в
съответното обучении, като се взема в предвид:
 Методическа потребност от допълнителна квалификация;
 Показани резултати на преподавателите в образователно възпитателния
процес /индивидуалните карти за оценка на учителя/;
 Индивидуалните професионални потребности на преподавателя;
 Препоръки на експерти от РУО;
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 Брой участия в квалификации през последните години.
4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител
надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, директорът
определя средствата за съфинансиране с лично участие на служителя.
5. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално –
квалификационна степен се заплаща от учителите.
Планирани средства за квалификация – 3960 лева.
V.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Предотвратяване на случаи на отпаднали ученици от училище.
2. По-добро адаптиране на децата със СОП и децата от уязвимите групи
към училищната среда.
3. Изграждане на умения за работа на учителите в мултикултурна среда,
с цел мотивиране на учениците за учебен труд и изграждане на умения
у учениците за по-добри взаимоотношения.
4. Намаляване на грешките и пропуските при оформяне на задължителната
училищна документация.
5. Работа с електронен дневник – ефикасно, свободно без страх.

VI.
№

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

Тема

Форма

Период на
провежд,
времетраене

Целева група

Отговорник
за провежд.
Комисия по
квалификац
дейност

Разработване на план за
квалификационна дейност

Дискусия

Септември
2019 г. - 1 час

Всички учители
- 25

Посещения на есенни
съвещания по отделните
учебни предмети

Практикум

2

Септември
2019 г. – 2 часа

Всички учители
- 25

3

Работа с електронен
дневник.

Тренинг

Септември – 2
часа

Всички учители
- 25

Ръководител
направление
„ИКТ“

4

Обсъждане на учебни
програми и изработване на
тематични разпределения

Обмяна на
опит

Септември и
октомври
2 часа

По МО начален
и
прогимназиален
етап - 25

Председатели
на МО

Водене на задължителната
учебна документация

Обучение

Септември -1
час

Всички учители
- 25

Зам.
Директор

„Междуинституционална
учителска стая“

Споделяне
на добри
практики

26 септември
2019

Учители от ОУ
„Отец Паисий,
III ОУ „Ангел
Кънчев“, СУ
„Елин Пелин“ и
ОУ „Добри

Домакин ОУ
„Свети Иван
Рилски“
Варна

1

5

6

Лектор/
организация

Зам.директор

___________________________________________________________________________
стр. 4

ОУ “Свети Иван Рилски” В а р н а
Бул.”Владислав Варненчик” № 225, тел.: 052/74 06 59, 74 59 80, 74 19 59
e-mail:st_ivanrilski@abv.bg; факс:052/ 740 659
Войников“ Каменар

7

Оценяване на учениците
според ЗПУО /първи, втори
и трети клас/

Дискусия

Октомври 2
часа

МО – начален
етап - 14

Председател
на МО

8

Изграждане на учителска
стая в облака

Тренинг

6 часа

Всички учители
- 25

Ръководител
направление
„ИКТ“

9

Провеждане на сбирки на
МО

Дискусия

Всеки месец

МО - 25

Председатели
на МО

дискусия

Ноември 1 час

Всички учители
- 25

Директор

Стратегии за мотивиране на

10 учениците.

Провеждане на обучение
по следните теми:
„Ученическото портфолио
– иновативен метод за
оценка и самооценка на
компетентностите“

11

„Професионалният стрес
- практически техники за
превенция и справяне със
стреса на работното
място“

курсове

Открити уроци и

Всички учители
- 25

Комисия по
квалификаци
онната
дейност

Февруари - 1
квалификацион
ен кредит

Всички учители
- 25

Комисия по
квалификаци
онната
дейност

Обучителен
център щастие от бюджета на
училището
Център за
обучение,
консултации и
тренинг Зет Ес
Консулт - от
бюджета на
училището

Март - 16 часа
присъствени 1
квалификацион
ен кредит

Всички учители
- 25

Комисия по
квалификаци
онната
дейност

Обмяна на
опит

По график

МО – начален и
прогимназиален
етап - 20

Зам. директор

Дискусия

Март – 1 час

Всички учители
- 25

Комисия за
квалификаци
онна дейност

Дискусия

Февруари –
1час

МО класните
ръководители 13

Председател
на МО

Обучение

Април –1 час

Всички учители
-25

Директор

Тренинг

Април – 1 час

Всички учители
- 25

Ръководител
направление
„ИКТ“

„Работа с ученици в
мултиетническа среда“

12 презентации по предмети.

Ноември - 1
квалификацион
ен кредит

Проф. д.н.
Маргарита
Георгиева, д-р
Елена Колева,д-р
инж. Ангел
Ангелов – от
бюджета на
училището

Иновативни педагогически

13 практики по проблемите на
МО

Дискусия: „Връзката между

14 училището и семейството“
Изисквания и указания за

15 провеждане на външното
оценяване на учениците.

Прилагане на мултимедийни

16 продукти в практиката на

учителите и използване на
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ИТ в обучението
Оказване на педагогическа и

17 методическа помощ на

Практикум

Постоянен

Новопостъпили
учители - 3

Зам.директор

Дискусия

Февруари и
юни – 2 часа

Всички учители
- 25

Зам.директор

Практикум

Постоянен

3

Учители

новопостъпили колеги

18

Изготвяне на анализи на
резултатите през първия и
втория учебен срок.
Определяне на основните
проблеми и представяне на
предложения за решаването
им

19 Придобиване на ПКС

Самофинансиране
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