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УТВЪРДИЛ:......................... 

ДИРЕКТОР: СТЕЛИЯН ТОТЕВ 

 

  Приет на ПС – Протокол № 9/ 23.11.2022 г. 

ПЛАН  

за квалификационна дейност 

през учебната 2022 / 2023 година 

І. ОСНОВНА ЦЕЛ: Провеждане на такава квалификационна дейност с 

учителите от СУ „Васил Левски”, която да осигури усъвършенстване и 

обогатяване компетентностите за ефективно изпълнение на изискванията на 

изпълняваната работа и за кариерно развитие съобразно профила на 

педагогическите специалисти. 

ІІ. ПОДЦЕЛИ 

1. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване 

на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяването 

на проектно- базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни 

ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в 

обучението при присъствено обучение  и в условията на ОРЕС. 

 

2. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на 

резултатите от НВО и ДЗИ 

 

3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване чрез 

вътрешноучилищната система за квалификация на учителите. 

 

4. Прилагане на Наредба №15 /22.07.2019г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти и 

Глава ХI от Закона- „Учители, директори и други педагогически специалисти“ 

и повишаване на тяхната квалификация в Раздел III на същата глава. 
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5. Постигане на системност и последователност в процеса на повишаване на 

квалификацията за ефективно изпълнение на професионалните задължения и 

за кариерно развитие. 

6. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически 

опит. 

7. Повишаване квалификацията на учителите за повишаване равнището на 

грамотност. 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ: 

1. Поддържане на актуални научни знания по преподаваните учебни предмети. 

2. Провежданата квалификационна дейност да отговаря на приоритетите на 

съвременната образователна система, чуждоезикова подготовка, компютърно 

обучение, гражданско образование, интегриране на деца със СОП и от други 

етноси. 

3. Разработване на схема за квалификационна дейност в училище, чийто план 

е неразделна част от годишния план на училището. Към него да се добавят и 

плановете на методическите обединения. 

4. Да се стимулират учителите към усъвършенстване на професионалните 

умения за преподаване и обучение чрез обмяна на добри педагогически 

практики. 

5. Обучение за създаване и внедряване на иновации за повишаване на 

качеството на процеса на образование. 

6. Обогатяване работата на методическите обединения като действена форма 

за самоусъвършенстване на учителите и утвърждаване на изградената система 

за съхранение на документацията на методическите обединения. 

7. Създаване на училищен регистър за квалификацията на педагогическите 

специалисти и разработване на професионално портфолио от всеки 

педагогически специалист.  
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ІV. СТРАТЕГИИ 

• Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България / 2021- 2030г./ 

• Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013 – 2020 г.) 

• Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 

2020 г.) 

• Стратегия за ефективно прилагане на информационни технологии в 

образованието и науката на РБ (2014 – 2020 г.) 

• Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 

(2014 – 2020 г.) 

• Национална стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020 г.) 

• Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства (2015 – 2020 г.) 

 

Организирането и провеждането на квалификационните дейности в СУ 

„Васил Левски“ се осъществява при спазване на: 

• Закона за предучилищното и училищното образование; 

• Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор; 

• Закона за публични финанси; 

• Наредба № 15 / 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и други педагогически специалисти; 

• Разпореждания на МОН, РУО и финансиращия орган; 

• Други актове, регламентиращи организацията и провеждането на 

квалификационна дейност в образователната институция. 

Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: 

• По програми на организациите по чл. 43, т. 1 и т. 2 от Наредба 

№15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
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директорите и други педагогически специалисти- не по- малко от 48 

академични часа за всеки период на атестиране; 

• В рамките на вътрешноинституционалната квалификация – не по- малко 

от 16 академични часа за всеки педагогически специалист. 

За участие в обучения за повишаване на квалификацията, извършвани от 

организации по чл. 43, т.1 и т.2 от Наредба №15/ 22.07.2019г. на 

педагогическите специалисти се присъждат квалификационни кредити. 

 За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг 

педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 

квалификационни кредита. 

 Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си 

портфолио постигнатите компетентности в съответствие с 

професионалния профил за заеманата длъжност. 

Методическите обединения в СУ „Васил Левски” са: 

№ Методически обединения Състав Председатели 

1. Учители  в начален етап  І клас 

Семавер Тахсин- ст.уч., IV  

Виктория Ганева- учител, V  

Ментие Мусамедин- учител, 

II 

II клас 

Веселка Андреева- ст.уч., II 

Мариела Дачева- ст.уч.,  IV 

Жанета Кралева- Сакалян- 

ст.уч., IV 

IІІ клас 

Силвия 

Ангелова  
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Силвия Ангелова-ст.уч.,  II 

Йорданка Василева - ст.уч., 

V 

Ширин Хабил- ст.уч.,IV 

IV клас  

Дарина Манолова- ст.уч., IV 

Юмран Кямил- ст.уч., IV 

Добринка Йорданова- ст.уч., 

IV 

ГЦОУД 

Евгения Симеонова- учител, 

V 

Величка Илиева- ст.уч., IV 

Ангелина Димитрова- 

учител, V 

Красимира Вълчева- учител 

Стойчо Андреев- ст.уч., II 

Димитричка Йорданова- 

учител 

Красимир Крумов-ст.уч., V 

Хюсеин Джелил-ст.уч., II 

2. Български език и 

литература 

Румяна Калева -ст.уч. ГЕ, IV Стилияна 

Черкезова 
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Магдалена Георгиева -ст.уч. 

ГЕ,V 

Искра Петрова-ст.уч.ПГЕ,II 

Донка Илиева-ст.уч. ГЕ,I 

Стилияна Черкезова-ст.уч. 

ГЕ, II 

Мирена Занева-ст.уч. ГЕ, IV 

Таня Енчева-учител ГЕ, IV 

Валентина Великова-учител 

ПГЕ,  V 

Нефизе Мюслюм-учител 

ГЦОУД, V 

 

3. Чуждоезиково обучение: 

* английски език 

     

 

 

     

* немски език 

 

 

* руски език 

Шакир Халид-ст.уч. II 

Сали Сали- ст.уч. II 

Пенка Димитрова-ст.уч. II 

Семра Яшар-ст.уч. IV 

Александра Ангелова- зам. 

директор УД, III 

 

Йлдъзай Еминова -ст.уч., IV 

Елица Атанасова-ст.уч., III 

 

Софка Стефанова -ст.уч., III 

Софка 

Стефанова 
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4. Обществени науки, 

гражданско образование и 

религия: 

* история и цивилизации 

 

* география и икономика 

 

 

 

* философски цикъл 

 

 

Ангел Ангелов- ст.уч.,  II 

Ангел Андонов-учител, III 

Семра Неждет- ст.уч., I, д-р 

Милена Тодорова- ст.уч.,II 

Валентин Атанасов-

зам.директор , III 

Миглена Костова-зам. 

директор УД, IV 

Ивелин Илиев- ст.уч., I, д-р 

Семра Неждет 
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5. 

 

 

 

Математика, 

информатика 

и ИТ: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Севгюл Мустафа- ст.уч., II 

Даниела Вълчева- ст.уч., II 

Зайде Исмаил-ст.уч.ГЦОУД, 

IV 

Фергюл Рамис- ст.уч.,IV 

Драгомир Йонков-ст.уч., V 

Ивелина Крумова- ст.уч., II 

Гюлтен Рушид-ст.уч., II 

Бирсен Хюсеин-учител, II 

Алефтер Идриз- учител,IV 

Севим Мюмюн-ст.уч., II 

Фидес Сали- учител 

Фидес Сали 

 

 

 

 

6. Природни науки и  

екология: 

* биология и здравно  

образование 

 

* химия и ООС 

 

 

 

 

Нели Иванова-ст.уч., IV 

Даниела Иванова-ст.уч., III 

Айбенис Мехмедова-учител, 

IV 

Тюркян Садула- учител 

Виолета Стоянова- ст.уч.,IV 

Виолета 

Стоянова 
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* физика и астрономия 

Кадрие Шукри- ст.уч.,II 

Гюлсен Ибиш-учител,V 

 

7. Изкуства: 

• музика 

 

• технологии и 

предприемачество 

 

• физкултура и спорт 

 

 

 

 

• изобразително 

изкуство 

 

Стелиян Тотев- директор 

 Стоян Тотев -учител, IV 

 

Емел Ружди-ст.уч.,III 

 

Неделчо Станчев-учител, IV 

Илка Карова-учител, V 

Сейфи Мехмед-ст.уч., II 

Тодор Петров- учител, IV 

 

Мелин Мехмед-учител 

Тодор Петров  

8. Екип за подкрепа за 

личностно развитие 

• Логопед 

• Педагогически 

съветник 

• Психолог  

 

• Ресурсен учител 

 

 

Любаша Ганчева- I 

Кремена Атанасова- IV 

Иван Иванов 

Нурсема Ризова- III 

Джейлян Феим- IV 

Нурсема Ризова 
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• Помощник на учителя 

 

 

 

Елиф Халил 

8. Обединения на класните 

ръководители 

Прогимназиален етап: V-

VІІ клас 

Гимназиален етап: VІІІ-

ХІІ клас 

Мирена Занева 

Даниела 

Иванова 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ 

 

1. Вътрешноинституционална квалификационна  дейност: 

№ Дейност Срок Отговорник 

1. Периодично провеждане на сбирки с цел обмяна на 

опит, информация и решаване на текущи въпроси 

През 

годината 

Председател на МО и член 

на ККД 

2. Семинарни занятия  по теми от посетени 

квалификационни курсове, семинари и открити 

уроци, организирани от РУО, МОН, Департаментите 

за повишаване квалификацията на учителите 

През 

годината 

Председател на МО и член 

на ККД 

3.  Самоподготовка и защита на ПКС През 

годината 

Педагог. специалисти 

4. Дигитални форми на учене и възможности за 

прилагането им при онлайн обучение- НЕ / 

обучение/ 

Октомври 

2021г. 

Председател на МО-НЕ и 

член на ККД 

5. Обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие- съвместна дейност на начални и ресурсни 

учители /семинар/ 

ноември 

2022г. 

Председател на МО- НЕ , 

член на ККД, УЕПЛР 
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6. Трудности в адаптацията към училище при деца от 

първи клас /дискусия/ 

Февруари  

2023г. 

 

Председател на МО- НЕ и 

член на ККД 

7. „Конфликтът на работното място. Стратегии за 

преодоляването му“ изнесено обучение/ 

Юни 2023г. Председател на МО- НЕ и 

член на ККД 

 

8. 

Значение и употреба на думите. Синоними. 

/урок в IV клас/ 

08.11.22г. Д. Манолова, председател 

МО, училищно 

ръководство 

9. Събиране и изваждане 

/урок във II клас/ 

09.11.22г. В. Андреева,   

председател МО, 

училищно ръководство 

              

10. Водата и нейните свойства 

/урок в III клас/ 

15.11.22г. С. Ангелова , член ККД, 

училищно ръководство 

11. Антоними  

/урок в IV клас/ 

15.11.22г. Ю. Кямил, председател 

МО, училищно 

ръководство 

12. В класната стая. Звук и буква Уу. 

/урок в I клас/ 

16.11.22г. С. Тахсин, председател МО, 

училищно ръководство 

13. Събиране на трицифрени числа. 

/урок в III клас/ 

21.11.22г. Й. председател МО, 

училищно ръководство 

Василева,  

14. Видове изречения по цел на изказване 

/ урок в IV клас/ 

29.11.22г. Д. Йорданова, председател 

МО, училищно 

ръководство  

15. Звук и буква Тт. 

/урок в I клас/ 

06.12.22г. М. Мусамедин, 

председател МО, 

училищно ръководство 
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16.  Самолетът на Стоян. Звук и буква Сс 

/ урок в I клас/ 

 

20.12.22г. В. Стойчева, председател 

МО, училищно 

ръководство 

17. Род и число на съществителното име 

/ урок във II клас / 

09.01.23г. Ж. Кралева, председател 

МО, училищно 

ръководство 

18. Разнообразният свят на растенията 

/урок във II клас/ 

10.01.23г. М. Дачева, председател 

МО, училищно 

ръководство 

19. Съществително име. Употреба и правопис 

/ урок в III клас / 

17.01.23г. Ш. Хабил, председател 

МО, училищно 

ръководство 

20. Споделяне на опит „Типове задачи, включени във 

формата на ДЗИ“-XII кл. 

14.11.22г. Ст. Черкезова 

21. Създаване на теза и план за аргументация за есе по 

житейски проблем на тема „Светоусещането на 

модерната жена“- XII кл. 

01.03.23г. Ст. Черкезова 

22. Обучението по модулите по БЕЛ в профилирана 

паралелка II гимназиален етап- XI клас 

Декември 

2022г. 

Д. Илиева 

23. „Градушка“- диалогът между спецификата на 

човешките преживявания и интерпретацията на 

природната динамичност- XI кл. 

Май, 2023г. Д. Илиева 

24. Видове думи според речниковото им значение и 

звуковия им състав. Антоними – XI клас 

05.12.22г. Т. Енчева 

25. Завареното и доведеното момиче- приказна 

опозиционна двойка герои- V кл. 

07.12.22г.  Т. Енчева 

26. Промени с гласните и съгласните- текуща 

педагогическа практика на студенти от РУ „А. 

Кънчев“- филиал - Силистра 

12.10.22г. Р. Калева 
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27. Граматична норма- X кл. 12- 16. 

12.22г. 

Р. Калева 

28. Разпадане на патриархалния свят в повестта 

„Гераците“ на Елин Пелин- Xкл. 

13-17.02.23г. Р. Калева  

29. Активна и пасивна лексика- IX кл. 06- 

10.02.23г. 

М. Георгиева 

30. Героят в Ботевата поезия- IX кл. 13-17.03.23г. М. Георгиева 

31. Книжовен език и книжовни норми.- VIII кл. 10.10.22г. М. Занева 

32. Анализ и поправка на входно ниво- VIII кл.  10.10.22г. М. Занева 

33. Пунктуационни норми- VIII кл. 19.10.22г. М. Занева 

34. Споделяне на опит относно типовете задачи, 

включени във формата на НВО- VII кл. 

24.01.23г. М. Занева 

35. Смъртта и заветът в „На прощаване“- VII кл. Ноември 

2022г. 

И. Петрова 

36. Употреба на наклоненията в текст- VII кл. Януари 

2023г. 

И. Петрова 

37. Показателни местоимения- VI кл.- текуща 

педагогическа практика на студенти 

21.10.22г. В. Великова 

38. „Моето семейство и други животни“- подбрани 

откъси от IVглава- вълнуващ спомен от детството- 

текуща практика на студенти 

24.10.22г. В. Великова 

39. Създаване на отговор на научен въпрос 24.10.22г. В. Великова 

40. Стихове за Рождество Христово- ученически конкурс 

/проектна задача/ 

19.12.22г. Учители- БЕЛ 

41. Вълшебното във фолклорната приказка „Тримата 

братя и златната ябълка“- ГЦОУД- V кл. 

Декември 

2022г. 

Н. Мюслюм 

42. Звукови промени. Подвижно Ъ- ГЦОУД Декември 

2022г. 

Н. Мюслюм 
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43. Методи на работа по ЧЕО  в прогимназиален етап и 

в гимназиален етап 

Октомври 

2022г. 

Учители ЧЕ 

44. III Областен конкурс за експресивно четене на чужд 

език „Поетични шедьоври на българското 

литературно наследство“- аспекти на формата 

Ноември 

2022г. 

Учители ЧЕ 

45. Учителят като креативен лидер- обмяна на 

информация 

Януари 

2023г. 

Ш. Халид 

46. Мотивация за учене чрез създаване на позитивна 

образователна среда – обмяна на информация 

Февруари 

2023г. 

Й. Еминова 

47. English and Physical Education- споделяне на 

информация от открит урок за споделяне на добри 

и иновативни подходи  

XI- XII.22г. П. Димитрова  

48. Проектно- базирано обучение в часовете по чужд 

език 

Март 2023г. Ал. Ангелова 

49. Вътрешноинституционална квалификация- 

Организация на обучението при нов  хорариум от 

часове по география и икономика- 2часа в V  и VI 

клас 

Септември 

2022г. 

Преподаватели по 

география и икономика 

50. Иновативни методи и техники в обучението / 

преподаване и контрол / по Обществени науки 

Декември 

2022г. 

Учители ОНГОР 

51. Обсъждане на учебните планове в Гимназиален 

етап за учебната 2023 / 2024г. 

Март 2023г. Учители ОНГОР 

52. Участие в предложените от ръководството на 

училището и СО ВИ квалификации 

През 

годината 

Учители ОНГОР 

53. Прилагане на иновативни методи на обучение- 

работа в групи, работа с различни източници на 

информация, решаване на казуси, участие в 

дискусии, защита на учебни проекти 

През 

годината 

Учители ОНГОР 

54. Добри практики в обучението по математика, 

информатика и ИТ- наблюдение на открити  

уроци 
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55. Представяне на информация пред публика с 

помощта на презентация -VI кл. 

28.03. 2023г. Ив. Крумова 

56. Аритметични операции в двоична бройна система- 

VIII „г“ кл. 

03.11.2022г. Г. Рушид 

57. Умножение на рационални числа- VI кл. 21.12.2022г. Др. Йонков 

58. Валидиране на данни в ЕТ – IX кл. 17.02.2023г. С. Мюмюн 

59. Формули за корените на квадратното уравнение-VIII 

кл. 

21.12.2022г. Ф. Рамис 

60. Създаване на циркулярно писмо- X кл. 07.11.2022г. А. Идриз 

61. Вмъкване на нетекстови обекти. Упражнение – VII 

кл. 

06.12.2022г. Б. Хюсеин 

62. Пирамида – X кл. 19.04.2023г. С. Мустафа 

63. Работа с таблици и диаграми- VI кл. 24.04.2023г. Д. Вълчева 

64. Линейни уравнения. Упражнение – VII кл. 22.11.2022г. Ф. Сали 

65. Обмен на опит „Споделяне на добри практики на 

преподаватели от обединението по МИИТ от 

участието им в квалификационни форми на 

обучение, организирани от РУО на МОН 

През 

годината 

Преподаватели МИИТ 

66. Импулс- XI кл. 10.11.2022г. К. Шукри 

67. Изменчивост. Модификационна изменчивост.- X кл. 10.11.2022г. Д. Иванова 

68. Преобразуване на електрична енергия- VI кл.  14.11.2022г. А. Араплъ 

69. Еукариотна клетка- IX кл. 29.11.2022г. Н. Иванова 

70. Светлина. Източници на светлина- VII кл. 30.11.2022г. Г. Ибиш 

71. Влияние на различни фактори върху скоростта на 

химичния процес- XI кл. 

01.12.2022г. В. Стоянова 

72. Метали от Втора А група- магнезий и калций- VIII кл. 02.12.2022г. Т. Садула 
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73. Волейбол. Горен лицев начален удар- VII кл. 17.11.2022г. И. Карова 

74. Волейбол. Подаване с две ръце отдолу и отгоре. 

Учебна игра- IX кл.  

24.10.2022г. Т. Петров 

75. Баскетбол. Усъвършенстване- VIII кл. 24.10.2022г. Н. Станчев 

76. Подвижни и щафетни игри- IV кл. 16.11.2022г. С. Мехмед 

77. Изложба за Деня на Земята 22.04.2023г. М. Мехмед 

78. Годишен концерт 17.05.2023г. Ст. Тотев 

79. Свойства и технологии за обработка на дървесина- 

V кл. 

29.11.2022г. Ем. Ружди 

80. Ресурсните учители и съвместното преподаване в 

приобщаващото образование- урок за 

копреподаване в класната стая- VI кл.- БЕЛ- 

„развиване на уменията за аргументиране на 

мнения и за  толерантно участие в диалог. Развитие 

на комуникативните умения“ 

През 

годината 

Н. Ризова, Дж. Феим, В. 

Великова, членове на 

УЕПЛР 

81. Супервизия на психолог и педагогически съветник и 

специалисти- ресурсни учители и логопед 

През 

учебната 

година 

УЕПЛР 

82. Тренинг- „Емоционална интелигентност“- I „б“ кл. 

„Работилница за среща на класа- Време на кръга“- 

VI „б“ кл. 

През 

учебната 

година 

Н. Ризова, Кр. Атанасова, 

УЕПЛР 

83. Информационна кампания по случай 06.03.- 

Европейски ден на логопедичната терапия на тема 

„Ролята на логопедичната подкрепа за личностното 

развитие на ученици с комуникативни нарушения в 

училище“ 

Април 

2023г. 

Л. Ганчева, УЕПЛР, кл.р-ли 

84. Активно включване на ученици със СОП в класни и 

извънкласни дейности „ Приобщаването започва от 

нас“ 

През 

учебната 

година 

УЕПЛР 
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2. Извънучилищна квалификационна дейност 

№ Дейност Срок  Отговорник  

1. Участие на учителите по отделните предмети в 

квалификационни курсове, организирани от РУО- 

гр. Силистра, МОН, Департаментите за повишаване 

на квалификацията на учителите и др. институции 

През 

годината 

Всички учители 

2. Основи на ефективното преподаване. Езикова 

подкрепа за деца с майчин език, различен от 

българския 

Курс по НП 

Октомври, 

ноември 

2022г. 

Фондация „Заедно в 

час“, учители от НЕ и 

БЕЛ 

3. Проектно- базирано обучение при интегриране на 

технологии 1-4 клас по НП „Мотивирани учители и 

квалификация“ 2022 

Курс  

18.11.2022г. СНЦ „Образование и 

технологии“, учители 

от НЕ и математика 

4. Стратегии за развитие на критичното мислене чрез 

четене и писане 

Тренинг  по НП 

Декември 

2022г. 

РУО, ОУ „Ив. Вазов“-

Сс, начални учители 

5. Подготовка за успешно представяне на НВО в IVкл. 

по БЕЛ 

Семинар с наблюдение на открит урок 

Ноември, 

декември 

2022г. 

РУО, ОбУ „Св. Кл. 

Охридски“, Проф. 

Иширково, начални 

учители 

6.  Академия за учители „Забавно лято 2022“ 

Обучение „Уча с любов“- Разград 

29-

30.10.2022г. 

Начални учители 

7. Седмица на педагогическото майсторство- форум 

за споделяне на добри педагогически практики 

Април- юни 

2023г. 

РУО, Всички учители 

8. Приложение на компетентностния подход в 

образованието – педагогически акценти и 

методически насоки по НП „Мотивирани учители и 

квалификация“ 2022 

17.09.2022г. СНЦ „Образование и 

технологии“, учители 

по БЕЛ 
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Курс  

9. Формиране на ключови компетентности чрез 

обучение по БЕЛ 

Тренинг  

Октомври- 

декември 

2022г. 

РУО, учители по  БЕЛ 

10. Театърът гостува- методическа подкрепа чрез 

организиране на работна среща за споделяне на 

опит при осъществяване на проект между ДКТ и 

образователните институции 

Май 2023г. РУО, СУ „Васил 

Левски“- Дулово, 

учители по  БЕЛ 

11. Бинарен урок по БЕЛ с прилагане на 

интердисциплинарен подход / ИИ- История и 

цивилизации/ 

Февруари 

2023г. 

РУО, СУ „В. Левски“- 

Главиница 

12. Методическа подкрепа при подготовка и 

реализиране на урок по БЕЛ чрез прилагане на 

стратегии от програма „Развитие на критическото 

мислене чрез четене и писане“ 

Ноември- 

декември 

2022г. 

РУО, ОбУ „Св. Кл. 

Охридски“- Проф. 

Иширково, учители 

по БЕЛ 

13. Методическа среща „ДЗИ по БЕЛ през 2022/2023г.“ Октомври- 

декември 

2023г. 

РУО, учители по БЕЛ 

14. Методическа среща „НВО по БЕЛ в VII клас през 

2022/2023г.“ 

Февруари- 

април 2023г. 

РУО, учители по БЕЛ 

15. Методическа среща „НВО по БЕЛ в X клас през 

2022/2023г.“ 

Февруари- 

април 2023г. 

РУО, учители по БЕЛ 

16. Прилагане на компетентностния подход в 

обучението 

Тренинг с учители по БЕЛ, математика, 

обществени науки, ИТ 

Октомври- 

декември 

2022г. 

РУО, учители  

17. Създаване на професионална педагогическа 

общност на учители от обл. Силистра и Разград по 

проблемите на обучението по БЕЛ 

Октомври 

2022г.- май 

2023г. 

РУО, учители по БЕЛ 
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18. Тренинг  по творческо писане за ученици от 

прогимназиален етап  

Съвместна инициатива с Регионална 

библиотека „П. Павлович“ и читалищата в 

Дулово и Тутракан 

Ноември 

2022г.- 

април 2023г. 

РУО, учители по БЕЛ 

19. Учебен куклен пътуващ театър по произведения за 

предучилищното и училищно образование 

Съвместна инициатива с ДКТ- Сс 

Ноември 

2022г.- 

април 2023г. 

РУО, учители по БЕЛ 

20. Учителят като креативен лидер 

Курс с практически уъркшоп 

Ноември- 

декември 

2022г. 

ДИПКУ- Ст. Загора, 

учители по ЧЕ 

21. Мотивация за учене чрез създаване на позитивна 

образователна среда 

Курс с практически уъркшоп 

Октомври- 

декември 

2022г. 

ДИПКУ- Ст. Загора, 

учители по ЧЕ 

22. Участие във форми за повишаване на 

квалификация, организирани от Британския съвет, 

Оксфорд център /АЕ/, Гьоте институт /НЕ/, ДИРЕ „А. 

С. Пушкин“, фонд „Русский мир“ /РЕ/, МОН, 

Департаментите за повишаване на квалификацията 

на учители 

 

През 

годината 

Учители ЧЕ 

23. Complicated Carpet of Words For Winners Or Just 

Dictation-практически уъркшоп в две сесии в 

рамките на Първа областна инициатива за 

подобряване правописа на АЕ 

Октомври 

2022г- 

януари 

2023г. 

РУО, ПМГ- Сс., 

учители ЧЕ 

24. English and Physical Education- открит урок за 

споделяне на добри иновативни подходи с ученици 

от прогимназиален етап 

МП 

Ноември- 

декември 

2022г. 

РУО, ОУ „Отец 

Паисий“- Сс., 

учители ЧЕ 

25. STEAM Education- from English, Science and 

Technology to problem- solving 

До април 

2023г. 

РУО, ОУ „Отец 

Паисий“- Сс., 

учители ЧЕ 
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МП 

26. Strong, Fit and Healthy, Apps in your favour 

Открит урок за споделяне на добри практики с 

ученици билингви 

До  март 

2023г. 

РУО, ОУ „Хр. Ботев“- 

Алфатар, учители ЧЕ 

27. Участие във форми за повишаване на 

квалификацията, организирани от МОН, 

Департаментите за повишаване на квалификацията 

на учители, Асоциацията на професионалните 

географи и регионалисти- секция Дулово 

През 

годината 

Учители ОНГОР 

28. Компетентностен подход спрямо географското 

обучение 

Продължаваща квалификация 

Март- май 

2023г. 

ДЕПОКПС- В. 

Търново, учители 

ОНГОР 

29.  Открит урок с демонстриране на 

интердисциплинарния подход и метода на 

проектно- базираното обучение по география и 

икономика и човекът и природата 

МП 

 

Октомври- 

декември 

2022г. 

РУО, ОУ „Отец 

Паисий“- Добротица, 

учители ОНГОР 

30. Подпомагане на учителите по история и 

цивилизации и география и икономика при 

подготовката и провеждането на 

интердисциплинарен урок с използване на 

проектно- базирано обучение в 10 клас 

МП 

Декември 

2022- 

февруари 

2023г.  

РУО, СУ „В. Левски“- 

Главиница, учители 

ОНГОР 

31. Прилагане на иновативните методи и 

междупредметните връзки по учебен предмет от 

общообразователна подготовка /география и 

икономика/ и професионална подготовка / 

почвознание/ 

МП 

Май- юни 

2023г. 

РУО, ПГСС- Ситово, 

учители ОНГОР 
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32. Среща- семинар с преподаватели във ВТУ, ШУ, РУ, 

СУ 

През 

годината  

Учители ОНГОР 

33. Методика на обучението по компютърно 

моделиране и ИТ за прогимназиален етап на 

основната образователна степен 

Курс  

Октомври 

2022г. 

Обучителен институт 

„ Институт за 

човешки ресурси“ 

ООД, учители МИИТ 

34. Методическа среща „ДЗИ по математика и ИТ през 

2022- 2023г.“ 

Февруари- 

април 2023г. 

РУО, учители МИИТ 

35. Методическа среща „НВО по математика в VII клас 

през 2022- 2023“ 

Октомври- 

декември 

2022г. 

РУО, учители МИИТ 

36. Методическа среща „НВО по математика в X клас 

през 2022- 2023г.“ 

Октомври- 

декември 

2022г. 

РУО, учители МИИТ 

37. Компетентностния подход в обучението по 

математика и ИТ в прогимназиален етап 

МП 

I срок РУО, учители МИИТ 

38. Компетентностния подход в обучението по 

математика и ИТ в гимназиален етап 

МП 

 

I срок РУО, учители МИИТ 

39. Електронно обучение в Академия за ИТ на 

Майкрософт към Учебен център на Българската 

стопанска камара /Виртуално училище за 

българските учители – Teacher.bg / 

През 

годината 

учители МИИТ 

40. Формиращо оценяване в процеса на училищното 

обучение по природни науки- форми, методи и 

инструментариум 

Курс  

15.10.2022г. РААБЕ, учители ПН 
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41. Бинарен урок „Източници на електрически ток“- IX 

клас от преподавателите по предметите  Трактори и 

автомобили /СПП/и Физика и астрономия /ООП/ 

МП 

Ноември- 

декември 

2022г. 

РУО, СУ „В. Левски“- 

Главиница, учители 

по ФА 

42. Бинарен урок „Реализиране на междупредметни 

връзки в обучението по биология и здравно 

образование и физика и астрономия в X клас“ 

МП 

Февруари, 

март 2023г. 

РУО, СУ „В. Левски“- 

Главиница, учители 

по ФА, биология и ЗО 

43. Подпомагане на учителите по природни науки при 

подготовка и провеждане на бинарен урок с 

използване на проектно- базирано обучение /ОбУ 

„Ив. Вазов“- Зафирово 

МП 

Февруари, 

март 2023г. 

РУО, ОбУ „Ив. 

Вазов“- Зафирово, 

учители ПН 

44. Отдалечено обучение и организация на учебни 

дейности, документи и комуникация с ученици със 

СОП 

МП 

Януари- 

април 2023г. 

РУО, 

педагог.специалисти 

45. Аспекти на обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие  

Работна среща 

Ноември- 

декември 

2022г. 

РУО, координатор, 

педагог.специалисти 

46. Методическа подкрепа чрез консултации по 

изготвяне на индивидуални учебни планове на 

ученици, включително и в професионалното 

развитие 

Октомври 

2022г.- май 

2023г.  

РУО, координатор, 

педагог.специалисти 

47. Осъществяване на политика за обща и 

допълнителна подкрепа- работна среща с ЕПЛР в 

детските градини и училища 

Октомври- 

декември 

2022г. 

РУО, координатор, 

педагог.специалисти 

48. Разработване на инструмент за идентифициране на 

деца в риск и с изявени дарби- методическа 

подкрепа на ЕПЛР в детските градини и училища 

Октомври- 

декември 

2022г. 

РУО, координатор, 

педагог.специалисти 
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49. Обучение на помощник на учителя 

МП 

Септември- 

октомври 

2022г. 

РЦПППО, помощник 

на учителя 

50. Работна среща със специалисти по приобщаващо 

образование 

Септември 

2022г. 

РУО, координатор, 

педагог.специалисти 

 

❖ Планът за квалификационни дейности е отворен документ, който 

може да се допълва през учебната 2022- 2023година. 

V. Финансово осигуряване 

1.За сметка на целевите средства по утвърдения бюджет на училището в 

размер не по-малко от 1 % от ФРЗ. 

2. Финансови средства от участия в проекти. 

3.Самофинансиране, когато учителят е изявил желание за участие в 

квалификационна дейност по негов избор и настояване. 

 

 

Изготвил: __________________ 

 

                 /ст. учител М. Дачева – председател на ККД/ 
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