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През учебната 2019/2020 година в ОУ „Димитър Петров“ работят 42 педагогически 

специалисти.От тях до момента квалификационни кредити имат: 

 8 учители с  1 кредит 

 5 учители с 2 кредита 

 12 учители с 3 кредита 

 16учители са с четири и повече кредита 

 Целият педагогически колектив е минал вътрешноучилищните квалификации и 

всички имат по 16 часа от тази квалификация 

С ПКС са както следва: 

 II  ПКС    -2 

 III  ПКС   -1 

 IV ПКС   -3 

 V ПКС  -12 

 

I.ЦЕЛИ 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване 

на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагогическия персонал 

за модернизиране на образованието в контекста на учене през целия живот и 

кариерно развитие. 

2. Утвърждаване на методическите обединения в начален и прогимназиален етап, като 

център на вътрешноучилищна квалификационна дейност. 

3. Утвърждаване на екипната практика като основен подход в работата на 

педагогическите кадри за повишаване на обучението, възпитанието и 

социализацията в училище. 

4. Усъвършенстване на професионалните умения , промяна и развитие на 

професионалните  нагласи и ценности 

5. Създаване на условия за превръщане на училището  в среда за изява чрез разгръщане 

на творчеството  и иновациите, както  и обмяна на добри практики. 

 

 

II.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Отчитане дейността на методическите обединения за предходната учебна година и 

отбелязване на слабостите в работата им. 

2. Да се разработи система за квалификационна дейноств училището ,чиито план да 

бъде неразделна част от годишния план на училището, като към него се добавят и 

плановете на МО. 

3. Стимулиране на учителите за ефективно използване на информационните и мрежови 

технологии и въвеждане на иновации в обучението 

4. Целенасочена, въвеждаща квалификация на новопостъпилите педагогически 

специалисти. 

5. Организиране на квалификационна дейност според личните предпочитания на 

персонала на принципа на доброволност,осъзната потребност в рамките на 

действащата нормативна уредба. 

 

III.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
 

1.Обсъждане на ефективни мерки и форми на работа с ученици със СОП. 

Срок: до 18.10.2019 г.        Отг. Д.Дамянова 

  Р.Димитрова 



3 

 

 

2.Дискусия  на тема „Практическо приложение на играта като метод в обучението и в 

заниманията по интереси“ 

Срок: м.ноември 2019 г.        Отг. Св.Николова 

                                               А.Стоева,П.Георгиева 

3.Споделяне на добри практики по темата „Ефективност на заниманията  по интереси в 

целодневната форма на обучение“ 

Срок: м.декември 2019 г.        Отг. Й.Добрева 

Евг.Георгиева 

4.Организиране на четения „Големите четат на малките“                         

 

Срок: текущ        Отг. М.Сергеева 

 

5.Дискусия на тема „Работа в екип“ 

Срок: м.декември 2019 г.        Отг. Д.Дамянова 

 

     6.Включване в инициативата „Вземи,прочети,върни на учениците от прогимназиален 

етап. 

Срок: постоянен        Отг. учителите по БЕЛ и Кл.р-ли 

7.Презентиране на начина и средствата за развитие на емоционалната интелигентност на 

учениците 

Срок: м.януари 2020 г.        Отг. К.Тодорова,В.Узунова, 

                                                   Н.Савова,Ст.Маринова 

 

8.Бинарен урок на тема „Изобразителното изкуство  и съвременните  технологии“ 

Срок: м.март 2020 г.        Отг. Инж. И.Маслинкова 

Кр.Шейтанова 

 

9.Представяне на иновативни приложения в технологиите на тема „Роботика за деца“ 

Срок: м.март2020 г.     Отг. П.Скубарева, 

                               М.Вачкова, 

                             М.Цакова  

10.Споделяне на опит и идеи по темата „Заедно за нашите деца“,свързана със съвместната 

работа с родителите 

Срок: м.февруари2020 г.       Отг. Р.Лукарова 

А.Андонова  

Н.Крусева 

11.Посещение на добри практики на учителите от прогимназиален етап 

            Срок: постоянен        Отг. учителите от ПЕ 

 

     12.Дискусия  на тема – „Ефективност от съчетаването на методики в обучението по 

математика“ 

Срок: м.април2020 г.           Отг. Р.Стоянова 

   Н.Савова 

 

13.Дискусия  на тема –Развиване на творческите способности  на учениците в начален етап 

Срок: м.май2020 г.          Отг. Ст.Йорданова 

Ант.Петрова 
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ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

 

1.Обучение на тема „Справяне със стреса“ 

Срок -м. септември2020 г.            Отг.М.Иванова 

 Б.Славов 

2.Участие в организираните от РУО-Сливен инициативи и обучения на педагогически 

специалисти. 

Срок-текущ              Отг.учителите 

2.Обучение от специализираните обслужващи звена,научни и обучителни 

организации,чиито програми за обучение са одобрени при условията на реда  на глава XI, 

раздел V и член 229, ал.1 от ЗПУО за придобиване на квалификационни кредити 

Срок- постоянен             Отг.учителите 

 

НАЧИНИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

1.За обучение по предметни области, организирани от РУО – Сливен, Община Сливен, 

МОН и външни институции – обща стойност6970 лева. 

2.Средствата се осигуряват от бюджета на училището, от собствени приходи, чрез 

Училищното настоятелство, спонсори и други. 

3.Средствата се използват съобразно приетите правила за участие на педагогическия 

персонал в квалификационната дейност и механизма за финансова подкрепа ,приети на ПСс 

Протокол №6/27.03.2017 г. 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: ……………… 

Богдан Славов 

Главен учител 


