
 

 

 



 

 

I.  Кратък анализ на дейността на училището за учебната 2018–2019 година. 

          В изпълнение на последните стратегически документи на МОН в центъра на образователно-възпитателния процес бе 

поставено детето с неговите заложби, интереси и потребности, с възможности за равен достъп до качествено образование. 

Цялостната дейност на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ бе подчинена на държавната политика в областта на образованието за 

постигане на държавните образователни стандарти и реализация на учебните планове и програми. В началото на 2018/2019 

година учениците в СУ“Св. св. Кирил и Методий”- гр. Видин,наброяваха 394, разпределени в 21 паралелки и една подготвителна 

група със 7 деца.  

             В целодневно обучение са обхванати 156 ученици от І до VІІ клас в седем групи.  

         В последните години СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се развива и утвърждава като  училище с добре подготвени кадри, които 

непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в учебно-възпитателния процес. В 

училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено 

е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес, учениците и учителите посрещат с гордост и самочувствие 

постигнатите успехи: продължава обновяването на материално-техническата база, спечелени са призови места в национални и 

областни олимпиади, конкурси, състезания, успешно се реализират различни проекти, зрелостниците завършват успешно и се 

записват в предпочитаните от тях висши учебни заведения. 

Училището работи по Националните програми, проекти и схеми: “ Осигуряване на съвременна образователна среда”-модул 

”Природни науки”; ”Оптимизация на вътрешната структура на персонала”; „Без свободен час”; „Безплатни закуски“ и схемите 

“Училищен плод“ и „Училищно мляко“; Занимания   по   интереси   с    учениците – 150 ученици в 10 групи; „Информационни 

и комуникационни технологии (ИКТ), изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училища“;  „Заедно за всяко дете“. 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ e одобрено с постановление № 200 на Министерския съвет от 18.09.2018 г. за осигуряване на 

ученически шкафчета за учениците от  I до VII клас. 

1. Специфични за училището постигнати резултати, произтичащи от условията на работа.  
1.1.Осигуряване достъп до образование на всички ученици от района,  подлежащи на задължително обучение. 

 Бяха обхванати почти всички ученици от квартала, гр. Дунавци и съседните села - с. Буковец и др. 

 Създадена е организация за целодневно обучение на учениците от I до VII клас. 

 Осигурен е обяд в стола на училището за желаещите, транспортни карти за пътуващи от други населени места ученици в 

неравностойно положение, както и учебници. Пътуващите ученици от други населени места са 150, но училищните автобуси 

извършват извозване на децата и от “Селището”, “Нов път” и останалите квартали на града.  

 Полагат се системни усилия за опазване живота и здравето на децата. Осигурено е целодневно присъствие на фелдшер. 

 Спазени са всички предписания за противопожарна защита. 

1.2.      Повишаване квалификацията на учителите чрез включването им в подходящи квалификационни форми.  

1.3.      Преминаване към по-творчески тип преподаване и учене за практически ориентирани знания и умения.  

 Акцентиране върху повишаване качеството на обучението.  

 Познаване и прилагане на иновативни подходи и методи в обучението,  които да гарантират практически ориентирани знания и 

умения.  

 Планиране на  подходящи квалификационни форми.  



 Интегриране на информационните и комуникационни технологии в образователния процес. 

1.4. Възпитателната работа и социализацията на учениците се осъществява в рамките на единния учебно-възпитателен 

процес. 

 Чрез различни форми и дейности се формира национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие и в съпричастност към 

общоучилищния живот.  

 Училището дава възможност на всеки ученик да намери своята форма за изява чрез включване във форми, които предоставя – 

духов оркестър, мажоретен състав, спортни игри, участия в концерти, конкурси, участия в проекти, състезания и олимпиади. 

 Осигурена е  безопасна и сигурна среда чрез превенция и овладяване на агресията, охрана и видеонаблюдение в училището. 

 Важна роля при решаване на проблеми с обучението, междуличностните взаимоотношения и развитието на учениците играят 

педагогическият съветник и психолога. 

 

1.5. На учениците от СУ “Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Видин, беше предоставена обща подкрепа за личностно развитие, 

която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитието им и за включването и участието им в 

училищната общност. През изминалата учебна година беше предоставена планирана обща подкрепа на 24 ученици от III  до  XII 

клас. 

1.6. Интегриране на учениците със специални образователни потребности. 

 В училището работят един ресурсен учител, логопед и психолог. 

 За учениците със специални образователни потребности се прилагат  индивидуални програми за работа и е оборудван 1 кабинет. 

 През учебната 2018 – 2019г. броят на учениците със СОП в СУ „ Св.св. Кирил и Методий“- град Видин бяха 22/ на дългосрочна 

допълнителна подкрепа - 10 ученици и 12 на краткосрочна/.  С тези ученици  работиха 15 екипа. 

  В индивидуална форма на обучение, одобрени за тази учебна година от РЦПППО град Видин, са се обучавали 6 ученици по 

индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми. 

 

1.7. Обогатяване на материалната база и интегриране на информационните и комуникационни технологии в цялостния учебно-

възпитателен процес. 

Извършени са следните дейности за подобряване на материално-техническата база:  

- частично подновяване на парната инсталация;  

- строително – ремонтни дейности на покрива и санитарните помещения; 

- монтиране на 64 камери за видеонаблюдение. 

1.8. Специално внимание се отделя на сътрудничеството с родителите, съпричастни към училищните проблеми, училищния живот и 

обогатяване на материално-техническата база. 

2. Възможности на училището да решава проблеми: 

 Наличие на дългогодишна традиция и авторитет на училището. 



 Наличие на всички звена на педагогически екипи. 

 Педагогическият персонал е с висше образование и с високи професионално-квалификационни степени. 

 Партньорство с родителите, добра работа с обществения съвет и привличането им като активни участници в цялостната дейност 

на училището.  

 

От анализа на действителното състояние на дейността в СУ „ Св.св. Кирил и Методий“- град Видин може да се направи следният 

извод: Постиженията в учебно-възпитателната работа, положителните промени в обновяването и естетизирането на материалната база, 

екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с ученици и родители имат своя резултат в изпълнения план-прием за 

учебната 2018–2019 година и успешното представяне на нашите ученици в НВО и ДЗИ, както и участия в различни конкурси и 

олимпиади. 

 

II. Мисия, визия, цели, стратегии и приоритети 

            Мисия на училището: 

Изграждане на личности с ярко изявено гражданско съзнание, формирали необходимите компетентности, гарантиращи тяхната 

успешна социална реализация в условията на динамично бъдеще и в духа на демократичните ценности. 

 

Визия на училището: 

СУ „ Св.св. Кирил и Методий“- град Видин,е успешно училище, което създава образователна и възпитателна среда, подкрепяща 

и насърчаваща разгръщането на потенциала на всеки ученик, стимулираща творческото и личностното му развитие и подготвяща го за 

успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация, засилваща се конкуренция и все по-нарастваща роля на 

дигиталните технологии в живота на хората. 

Главни цели: 

 Издигане престижа на училището в условията на растяща конкуренция и утвърждаване на уникалния образ СУ „ Св.св. Кирил 

и Методий“- град Видин, като училище, предлагащо профилирано обучение по изобразително изкуство, музика и  разширено 

обучение по изобразително изкуство, музика и хореография. 

 Повишаване на качеството на учебнo-възпитателната дейност чрез повишаване на квалификацията на учителите и мотивацията 

на учениците и учителите. 

 Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на училищните проблеми. 

 Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности. 

 Разширяване и обновяване на материално-техническата база. 



 

Стратегии в дейността на училището: 

 Утвърждаване на профилирано обучение (VIII – XII) клас с профили изкуства и информационни технологии;  

 Показване практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на 

знанията; 

 Разгръщане на творчеството и новаторството, включително и предприемчивостта във всички степени на образованието; 

 Ритуализация на училищния живот и развитие на ученическото самоуправление. 

 

III. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите: 

   

№ Дейности Отговорник Срок Място на отчет 

1 2 3 4 5 

1 Провеждане на родителски срещи по 

степени и паралелки 

Кл. ръководители Месец септември 

  

Директор, ЗДУД 

 

2 Изготвяне на годишни разпределения на 

учебния материал по учебни предмети 

Учителите 

I–XII клас 

Директор, ЗДУД 

 

3 Изготвяне на седмично разписание и 

график за учебните занятия 

С. Петрова 

И. Николова 

РУО, 

РЗИ 

4 Актуализиране на правилника за 

дейността на училището 

Директор, комисия ПС 

5 Изготвяне на тематичен план за 

работата на Педагогическия съвет и 

годишен план на училището за 2019–

2020 г. 

Директор, ЗДУД ПС, РУО 

6 Изготвяне и приемане на план за 

квалификация на педагогическия 

персонал 

ЗДУД,  комисия ПС 

7 Приемане на планове за работата на 

ЕКК по предмети за учебната 

2019/2020г. 

Председатели на ЕКК ПС 

8 Утвърждаване на класните 

ръководители 

Директор 

 

ПС 

9 Тържествено откриване на учебната 

година 

Директор, комисия  ПС 



10 Инструктиране по безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд на 

учениците и целия щатен персонал в 

училището 

класните ръководители, 

комисия 

ПС 

11 Санитарно разрешително за наличие на 

санитарно-хигиенни условия за 

провеждане на УВР, утвърдени от РЗИ 

Директор 

 

ПС 

12 Изготвяне на график за класните и 

контролни работи на учениците 

ЗДУД ПС 

13 Изготвяне и представяне за 

утвърждаване в РУО на Списък обр. 1 за 

разпределение и утвърждаване на 

преподавателската дейност на персонал 

Директор, 

ЗДУД,  

Ръководител направление 

ИКТ 

РУО 

14 Оформяне и представяне на директора 

на училищната документация – 

дневници, ученически книжки, Книгата 

за подлежащите на задължително 

обучение деца до 16-годишна възраст. 

Кл. ръководители Директор, 

ЗДУД 

15 Изготвяне на обобщена справка за 

доставените учебници за 

 I–VII клас за учебната 2019–2020 

година. 

Директор, Ирен Ценова 

 

РУО 

16 Изготвяне на изпитни  материали – 

конспекти, изпитни билети и изпитни 

теми – за учениците на самостоятелна 

форма на обучение и за явяващите се на 

приравнителни изпити – за  януари и 

юни изпитна сесия на 2019–2020г. 

Преподавателите ЗДУД 

17 Сбирка на училищното настоятелство Ръководител направление 

ИКТ 

Директор 

1 Регистриране на училището за работа по 

проекта за ел. дневник 

Директор Месец  октомври 

 

 

2 Изработване на план за контролната 

дейност на Директора и ЗДУД 

Директор, ЗДУД  

 

 

РУО, ПС 

3 Проверка и оценка на входното ниво на 

знанията и уменията на учениците по 

различните учебни предмети 

Преподавателите Директор, ЗДУД 

 



4 Избор на ученически съвети по класове Кл. ръководители, 

педагогически съветник 

ПС 

5 Утвърждаване на списъка на учениците, 

които ще получават стипендии за 

първия учебен срок. 

Кл. ръководители, гл. 

счетоводител 

ПС 

6 Отчет по изпълнение на бюджета на 

училището за деветмесечието 

Директор, гл. 

счетоводител 

Общо събрание 

7 Проверка на задължителната училищна 

документация 

ЗДУД Директор 

8 Заседание на Ученическия съвет – 

организационни въпроси, информация 

за изминалата година, задачи за новата 

Педагогически 

съветник 

ПС 

9 Гражданска защита – обучение на 

учениците по график в съответствие с 

указанията за 

организиране на тази дейност в 

училищата 

Кл. Ръководители, комисии Директор 

10 Отбелязване на духовния празник на 

Видин 

учители Директор 

1 Ден на Народните Будители председатели МО Месец  ноември 

  

ПС 

2 Обучения по плана за 

квалификационната дейност 

Главни учители ПС 

3 Избор на представители/членове на 

общото събрание на Училищното 

настоятелство 

Директор ПС 

1 Провеждане на родителски срещи по 

степени и паралелки 

Кл. ръководители 

ЗДУД 

Месец  декември Директор 

 

2 Начало на общинските кръгове на 

олимпиадите 

ЗДУД, 

преподаватели 

Директор 

3 Коледни тържества и концерти Кл. ръководители Директор 

4 Изработване и приемане на становище 

за прием след завършен VII клас за 

учебната 2019/2020 г 

Директор РУО 

1 Общо събрание за отчитане на касовото 

изпълнение на бюджета за 2019година 

Директор, 

Гл. счетоводител 

Месец  януари 

 

РУО 

2 Кариерно ориентиране – работа на кл. 

ръководители по тематичен план 

Кл. ръководители ЗДУД 



3 Отчитане резултатите от учебно-

възпитателната през първия учебен срок 

Председатели на ЕКК  ПС 

4 Провеждане на редовна сесия за 

учениците в самостоятелна форма 

Кл. р-л Директор 

1 Изготвяне на план за подготовка на 

училищния юбилей  

Комисия Месец февруари 

 

Директор 

2 Актуализиране и утвърждаване на 

списъка с учениците, които ще 

получават стипендии през втория 

учебен срок 

Кл. ръководители, 

Гл. счетоводител 

ПС 

3 Изготвяне на  график за контролните  и 

класни работи през втория учебен срок 

ЗДУД, комисия ПС 

4 Изготвяне на информация за 

превенцията на отпадането от училище 

Педагогически съветник ПС 

5 Обсъждане на проекта за бюджет 2020 с 

лидерите на синдикалните организации 

Директор Общо събрание 

6 Осигуряване достъпна и навременна 

информация за ученици и родители за 

реда, 

условията и сроковете за провеждане на 

ДЗИ 

и НВО. 

Кл. Ръководители, ЗДУД 

 

ПС 

7 Обсъждане на резултатите на учениците 

със СОП и индивидуална форма на 

обучение 

Ресурсен учител ПС 

1 Честване 3-ти март и  22 март Гл. учител и комисии Месец март 

 

ПС 

2 Провеждане на пробни ДЗИ и НВО  Учители ПС 

2 Областен кръг на олимпиадите ЗДУД, 

преподаватели 

ПС 

3 Обучение – изработване на портфолио 

на учителя 

ЗДУД Директор 

4 Дейности по реализиране на училищния 

прием в I клас 

 Учители в  начален етап Директор 

1. Родителски срещи по степени и класове Кл. ръководители Месец април 

 

ПС 

2. Избор на учебници и попълване на 

формуляр-заявка за необходимите 

учебници за IV клас на учебната 2020–

2021г. 

Учители  ЗДУД 



3. Общо събрание за отчитане на касовото 

изпълнение на бюджета за първото 

тримесечие на 2019 година 

Директор, 

Гл. счетоводител 

РУО 

4. Национален кръг на олимпиадите ЗДУД, 

преподаватели 

РУО 

1 Приключване на срока за XII  клас и 

допускане  до ДЗИ – майска сесия 

ЗДУД, кл. ръководители Месец май 

 

РУО 

2 Провеждане на поправителна сесия за 

учениците в самостоятелна форма 

ЗДУД Директор 

2 Тържествено отбелязване на юбилея на 

училището 

Екипа на училището  

3 24 май – Ден на българската книжнина и 

славянската писменост. 

Директор, 

ЗДУД 

 

4 Определяне на часовете по учебни 

предмети за  

 ИУЧ и ФУЧ на основание подадени от 

родителите на учениците заявления. 

Класни ръководители ПС 

5 Провеждане на ДЗИ  Директор, 

ЗДУД 

РУО 

1 Формиране на паралелките и 

оповестяване на резултатите от 

училищния план прием за I клас 

Учители  начален етап Месец юни 

 

ПС 

2 Работа по училищната документация ЗДУД и 

учителите 

ПС 

3 Провеждане на 

поправителна сесия  

ЗДУД и 

учителите 

ПС 

4 Провеждане на НВО  Директор,ЗДУД РУО 

1 Организация и провеждане на прием на 

ученици в VIII клас за учебната 2020–

2021г. 

Директор,  

комисии 

Месец юли 

 

РУО 

2 Изготвяне на доклад-анализ за успеха и  

квалификационната дейности през 

учебната година 

Директор, ЗДУД,  

гл. учител 

РУО 

3 Анализ  за дейността на училището през 

учебната 2019–2020 г. 

Директор ПС 

4 Изнесено обучение на целия колектив 

по тема от Плана за квалификационната 

дейност 

ЗДУД ПС 



5 Общо събрание за отчитане на касовото 

изпълнение на бюджета за второто 

тримесечие на 2019 година 

Директор 

Гл. счетоводител 

РУО 

 

IV. Теми за заседанията на Педагогическия съвет  

Заседанията на ПС се провеждат по график както следва: 

 

ДАТА 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

ОТГОВОРНИК 

 СЕПТЕМВРИ  

02.09.2019г. 1. Приемане на училищните учебни планове 

2. Приемане на формите на обучение в училището  

3. Вземане на решение за продължителността на учебните часове 

4. Приемане на ученици в ИФО 

5. Избор на постоянни комисии  

6. Организационни въпроси. 

Директор 

 

ЗДУД 

11.09.2019г. 1. Приемане на всички правилници, програми и мерки за учебната година 

2. Организационни въпроси. 

Директор 

ЗДУД 

 ОКТОМВРИ  

16.10.2019 г. 1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за деветмесечието. 

2. Разглеждане на заявления на учениците за стипендии. 

3. Запознаване с плана за контролната дейност на директора и заместник 

директорите. 

4. Организационни въпроси. 

 

Директор 

 

ЗДУД 

 

 НОЕМВРИ  

13.11.2019г. 1. Отчет за изпълнение на решенията на ПС. 

2. Обсъждане на приема за учебната 2020–2021 г. 

3.Информация за работата на училищното настоятелство. 

4. Анализ на резултатите от проверка на входните нива. 

5.Анализ на резултатите от проверка по водене на задължителната училищна 

документация. 

6. Доклад на класните ръководители за поведението и дисциплината на учениците. 

7. Организационни въпроси. 

Директор 

 

ЗДУД 

 

Председател на 

училищното 

настоятелство 

 ДЕКЕМВРИ  

11.12.2019г. 1. Отчет за изпълнение на решенията от предходния съвет. 

2. Обсъждане на училищния план-прием и приема в гимазиален етап. 

Директор 

 



3. Доклад на педагогическия съветник за работата с децата и семействата в риск. 

4. Организационни въпроси 

ЗДУД 

Педагогически 

съветник 

 ЯНУАРИ  

22.01.2020 г. 1. Анализ на контролната дейност на ръководството. 

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 

3.Приема план за приключването на първия учебен срок 

4. Приемане на информация за работата на училищните комисии 

5. Организационни въпроси. 

Директор 

 

 

 ФЕВРУАРИ  

12.02.2020 г. 1. Анализ на резултатите от I учебен срок 

2. Обсъждане на резултатите на учениците със СОП и индивидуална форма на 

обучение 

3. Доклад на Директора  и ЗДУД за резултатите от контролната дейност през първия 

учебен срок. 

4. Актуализиране на списъците със стипендиите за ІІ учебен срок. 

5. Анализ на резултатите от проведените олимпиади 

6. Доклад за резултатите от проведените сесии, самостоятелната форма на обучение 

и външни оценявания в IV, VII и XII клас 

7. Организационни въпроси. 

Директор 

 

ЗДУД 

Счетоводител 

А. Кръстева 

 МАРТ  

18.03.2020 г. 1. Тематичен ПС- портфолио на учителя 

2. Приемане на план за подготовка на приема на ученици през 2020–2021 учебна 

година. 

3.  Доклад за работата на етичната комисия 

4.  Организационни въпроси. 

Директор 

ЗДУД 

Председател на етичната 

комисия 

 АПРИЛ  

07.04.2020 г. 1.Приемане на план-график за дейностите по организиране и провеждане на 

държавните зрелостни изпити и НВО и държавния план-прием. 

2. Подготовка за отбелязване на 135 годишния юбилей на училището. 

3. Определяне на знаменосци и асистенти 

4. Организационни въпроси. 

Директор 

КР 

 

ЗДУД 

 МАЙ  

13.05.2020 г. 1. Доклад на КР на І и ХІІ кл. за резултатите от учебния процес за 2019–2020 учебна 

година. 

2. Запознаване с инструкциите за провеждане на ДЗИ и НВО. 

3. Отбелязване на 135- годишния юбилей на училището 

5. Организационни въпроси. 

Директор 

КР 

 

ЗДУД 



 ЮНИ  

15.06.2020 г. 1. Приемане  на училищните  учебните планове за учебната 2019–2020 учебна 

година. 

2. Приемане на план за приключване на учебната година за VII, VIII, IX и XI клас. 

3. Доклад на КР на I–VІ клас за завършване на учебната година. 

4. Организационни въпроси. 

Директор 

 

КР 

26.06.2020 г. 1. Доклад на КР на VII, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас за завършване на учебната година. 

2. Утвърждаване на списък с учебниците за учебната 2020–2021 година 

3. Организационни въпроси. 

 

 

 ЮЛИ  

07.07.2020 г. 1. Годишен педагогически съвет – анализ на резултатите от цялостната 

образователно-възпитателна работа през учебната 2019/2020г. 

2. Доклад на председателя на училищната зрелостна комисия за придобиване на 

средно образование. 

3. Организационни въпроси. 

Директор 

 

 

КР 

 

ЗДУД 

 

 СЕПТЕМВРИ  

03.9.2020 г. 1. Приемане на училищните учебни планове 

2. Приемане на формите на обучение в училището  

3. Вземане на решение за продължителността на учебните часове 

4. Приемане на ученици в ИФО 

5. Избор на постоянни комисии  

6. Организационни въпроси. 

 

Директор 

ЗДУД 

 

9.9.2020 г. 1. Отчет за изпълнение на решенията от предходни съвети. 

2. Актуализиране на стратегията за развитие на училището. 

3. Приемане на годишен комплексен план. 

4. Приемане на Годишен план за квалификационната дейност през учебната 2020–

2021 г. 

5. Приемане на Правилник за дейността на училището през учебната 2020–2021  г. 

6. Приемане на Правилник за ЗБУТ. 

7. Организационни въпроси. 

Директор 

 

ЗДУД 

 

V. Квалификационни дейности 

Осъществяват се по план, приет на заседание на ПС от 11.09.2019 г. 

 

VI. Извънкласни дейности по направления: 



Осъществяват се по графика на дейностите и плановете на ЕКК, приет на заседание на ПС от 11.09.2019 г. 

 

VII. Обучение за действие при бедствие, аварии, катастрофи и пожари  

1. Осъществява се по план на училищната комисия за БДП и според предвиденото в правилника за БУВОТ. 

Срок: постоянен  

Отговорник:  комисия, кл. ръководители 

 

VIII. Осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд 

1. Осъществява се по план на училищната комисия за БДП и според предвиденото в правилника за БУВОТ. 

Срок: постоянен  

Отговорник:  Директор, кл. ръководители 

 

IX. Провеждане на обучение по безопасност на движението и гражданска защита 

1. Осъществява се по план на училищната комисия за БДП и според предвиденото в правилника за БУВОТ. 

Срок: постоянен  

Отговорник: комисии, кл. ръководители 

 

X. Работа за интегриране на деца със СОП 

1. Осъществява се съобразно плана за работа на училищния екип. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Кристина Димитрова 

 

 

XI. Взаимодействие с родителите  

1. Основна цел:  

   Привличане на родителите с цел сътрудничество и съдействие на училището и училищното ръководство по проблемите  на 

учебно-възпитателния процес и дейността на училището. 

2. Основни приоритети при взаимодействието: 

Приобщаване на родителската общност към училищния живот при чествания, празници, юбилеи и други изяви; ангажиране на 

родителите, при решаване на образователни, възпитателни и социални проблеми на учениците;индивидуални срещи с 

родители;провеждане на родителски срещи за информираност на родители и ученици за учебно-възпитателната работа;класни 

тържества – съобразени с календарния график; своевременно запознаване на родителите с условията на прием на учениците 

след завършен VII клас.  

Срок: постоянен  

             Отг. Директор и ЗДУД 

 

XII. Взаимодействие с училищното настоятелство и обществения съвет: 

Училищното настоятелство да съдейства активно за включването на родителите в извънкласните и извънучилищни дейности 

като: 



1. Съдейства за включване на родителите при организиране свободното време на учениците в извънкласни и извънучилищни 

мероприятия; 

2. Обсъжда и решава въпроси, свързани с материално-техническата база, дидактическите средства и материали, училищен 

двор. 

3. Училищното настоятелство подпомага и финансира училището чрез спонсорство и дарение от физически и юридически 

лица;  платени услуги на лица; договори с организации и стопански предприятия и фирми. 

 

 

Планът  може да се актуализира по реда на неговото приемане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

месец Дата Дейност Организатор 



 

     О 

К 

Т 

О 

М 

В 

Р 

И 

 

30-06 Планиране на инициативи , които ще се проведат в рамките на Националната 

седмица на четенето 

ЕКК БЕЛ 

  

07-13 Анализ и обобщение на резултатите от входно равнище по класове и 

паралелки. Съпоставка с годишните резултати. Набелязване на корективни 

мерки. 

ЕКК  

Участие на учениците в регионални състезания по математика и 

математическо кенгуру. 

Учители начален етап 

Уча се на разделно събиране на отпадъците. Учител ЦОУД –I група 

Организация и участие в Димитровденско математическо състезание.  Учители по математика 

  

14-20 Подготовка за изявите през Националната седмица на четенето. Учителите по БЕЛ 

Подготовка за Коледното тържество на училището. Учители начален етап 

Маратон на четенето/чужди езици/. Аксиния Станкова 

  

21-27 Откриване на Националната седмица на четенето. Учителите по БЕЛ 

Участие в Национален конкурс „Изкуството като мечта и мечтите в 

изкуството“-гр.Благоевград 

ЕКК „Изкуства“ 

Реализиране на планираните инициативи по класове в определени дни според 

спуснатия от РУО график в седмицата на четенето. 

Учителите по БЕЛ 

Посещение на постановки на Куклен и Драматичeн театър Учители начален етап 

Участие в тържествата, посветени на духовния празник на Видин ЕКК „Изкуства“ 

  

28-03 Участие в мероприятия по повод Деня на Видинската екология ЕКК“Природни науки“ 

31.10.2019г. Практическо занятие по БАК – поведение при земетресение Стефан Петров 

 

Н 

О 

Е 

М 

В 

Р 

И 

 

04-10 04.11.2019г. Практическо занятие –вземане на заложници Стефан Петров 

Обсъждане на проблеми, свързани с обучението на деца със СОП ЕКК 

11-17 Дискусия на ЕКК по проблема: „Четенето – ключ за повишаване грамотността 

на нацията”. Споделяне на опит за засилване на интереса към четенето 

Учителите по БЕЛ 

Провеждане наинициативата „Замък на изкуствата“ и среща с бъдещи 

първокласници и  техните родители. 

Учители начален етап 

ЕКК „Изкуства“ 

Създаване на блог на ЕКК „ Чужди езици“   И. Толийска 

Уча се на разделно събиране на отпадъците Учител ЦОУД –I група 

  

18-24 

 

Обсъждане на проблеми, свързани с обучението на деца в ИФО. Споделяне на 

опит за индивидуален подход в различни ситуации 

ЕКК 



 

 

Урок по география и икономика в Х а клас и дискусия на тема „Интерактивни 

методи на обучение по предметите в ЕКК по ОНГО” във връзка с новото 

учебно съдържание в десети клас. 

ЕКК по ОНГО 

 

 

  

25- 01 Обсъждане на предстоящите за тази учебна година промени за НВО ЕКК 

Отбелязване Деня за борба против СПИН ЕКК“Природни науки“ 

  

 

Д 

Е 

К 

Е 

М 

В 

Р 

И 

 

02-08 Обсъждане на формата за класна работа  по класове Учителите по БЕЛ и 

мат. 

Продукция по музикален инструмент/пеене Учители по музика 

Периодични и тематични изяви / изложби на паралелки по профили Учители по ИИ 

  

09-15 Изработване на сценарий за отбелязване на Коледа ЕКК БЕЛ и Изкуства 

„Работилница с родители“–изработване на изделия за коледенбазар. 

Инициативазаприобщаваненародителитекъмучилищнияживот 

 

Учители начален етап и 

ЦОУД 

„ Общи зимни празници в България и Русия“ А. Станкова 

  

16-22 Подготовка за Коледния концерт иКоледното тържество на училището. Педагогически екип 

„ Коледни традиции и обичаи  в Англия и България“- 

вътрешноинституционална квалификация (открит урок в VIIIа клас) 

И. Толийска 

  

23-29 Коледен концерт, базар  и изложби на рисунки Педагогически екип 

  

 

Я 

Н 

У 

А 

Р 

И 

 

30 - 04 Анализ на резултатите от представянето на учениците на олимпиадите – 

Общински кръг.  

ЕКК 

  

05 - 11 Анализ на резултатите от класните работи Учителите по БЕЛ и 

математика 

  

12 - 18 Обсъждане на учебното съдържание в Х клас и степента на овладяване. 

Подготовката на учениците за матура. 

Т. Арнаудова 

Участие с рисунки  в национален конкурс ”Трифон Зарезан”- Сунгурларе ЕКК „Изкуства“ 

  

19 - 25 Обсъждане на подготовката за ДЗИ и външни оценявания ЕКК 

  



26 - 01 Анализ на резултатите в края на I срок. Съпоставка с входно равнище. Председатели на ЕКК 

Националното състезание ”Ключът на музиката „ ЕКК „Изкуства“ 

  

 

 

Ф 

Е  

В 

Р 

У 

А 

Р 

И 

 

02 – 08 Обсъждане на форми за индивидуална и групова работа с учениците при 

подготовката им за НВО и ДЗИ 

Учителите по БЕЛ 

Обобщаване на резултатите от учебно – възпитателната работа  и 

целодневното обучение в края на първия учебен срок. Набелязване на мерки за 

отстраняване на допуснатите грешки. 

Начални учители 

  

09 - 15 Планиране на пробни матури в X и XII клас и пробни изпити за НВО в VIIклас ЕКК 

Инициатива за приемственост между IV и V клас –  Съвместно провеждане 

наЧас на класа в четвърти клас с учители от Vклас. 

Начални учители и 

учители преподаващи в 

пети клас 

Конкурс ,,Песен на Свети Валентин“(общински) гр.Видин ЕКК „Изкуства“ 

  

16 - 22 Пробна матура – X клас Т. Арнаудова 

Подготовка и участие в състезание за VII клас „Калин Танчев“ Учители по математика 

„ Дуален урок по английски и руски език с ученици от Xа клас и XIа клас“ – 

вътрешноинституционална квалификация 

И. Толийска 

А. Станкова 

Мобилност в Турция по проект „ Еразъм +“ И. Иванова 

  

23 - 29 Млад предприемач  Учители ЦОУД –III, IV, 

Vгрупа 

  

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

01 - 07   

08 - 14 Пробна матура  по БЕЛ– X клас Т. Арнаудова 

Открит урок по компютърно моделиране в IV клас – 

вътрешноинституционална квалификация 

И. Николова 

Изложба с рисунки и картички, посветени на 8 март ЕКК „Изкуства“ 

Подготовка и участие в математическо състезание „Европейско кенгуру“ Учители по математика 

  

15 - 21 Пробни матури XII клас ЕКК 

Пробен изпит НВО по БЕЛ VII клас Д. Стоянова 

Аз разказвам приказки на първокласниците за щастието и Земята Учител ЦОУД –II група 

Наблюдение на учители от начален етап в група ЦДО- 

вътрешноинституционална квалификация 

Учители начален етап 

Конкурс за ученическа рисунка”Пейзаж от моята България”- гр.Троян ЕКК „Изкуства“ 

  



22 - 28 Обсъждане на идеи за отбелязване 135-годишнината от създаването на СУ”Св. 

св. Кирил и Методий” 

Учителите по БЕЛ 

Участие в конкурс за рисунка “Бог е любов”- областно  ниво ЕКК „Изкуства“ 

“Spelling bee”- състезание по правопис на английски език ЕКК чужди езици 

По повод Световния ден на водите да се подготвят и осъществят 

общоучилищни мероприятия и дейности, във връзка с опазване чистотата на 

водите. 

ЕКК“Природни науки“ 

Подготвяне, организиране и провежданена „Празник на буквите” с учениците 

от първи клас. 

С. Славчева  

Е. Емилова 

29 - 04 Работа, свързана с изявите през седмицата на честването на юбилея на 

училището 

Учителите по БЕЛ 

Посещение на постановки на Куклен и Драматичeн театър . 

 

Учители начален етап 

 

А 

П 

Р 

И 

Л 

 

05 - 11 10.04.2020г. Практическо занятие по БАК поведение при наводнение С. Петров 

   

12 - 18 Планиране на дейности през м. април за участие в Националния маратон на 

четенето 

Учителите по БЕЛ 

Стимулиране на творческата активност у учениците чрез провеждане на 

разнообразни мероприятия. Математическо състезание между учениците в 

трети клас 

 

Ел.Микова и 

К.Върбовска 

Великденски благотворителен базар 

 

Екип на СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ 

  

19 - 25 Участие в инициативата „На пикник с любима книга и приятел” Учителите по БЕЛ 

Пробна матура XII клас ЕКК 

Подготовка и провеждане на пробен изпит НВО по  математика- VII клас С. Петрова 

Открит урок в VII клас по математика С. Петрова 

Подготовка и провежданенасъстезание „Знам и мога“ в четвърти клас. учителите в IV клас 

Участие в конкурс за рисунка “Бог е любов”- национално ниво  

„ Линвистично кенгуру“ -  състезание по английски език ЕКК чужди езици 

Във връзка с отбелязване на Деня на Земята и Деня на космонавтиката 

учениците да разработят и презентират актуални екологични теми. 

 

ЕКК“Природни науки“ 

  

26 - 02 Изработване на сценарий за празничния концерт на 11 май ЕКК БЕЛ и „Изкуства“ 

Открит урок в IVБклас. Вътрешна квалификация. 

 

А. Илиева 



Спортно състезание VI и VII  група Учител ЦОУД –VI, VII 

група 

Подготовка и провеждане на пробен изпит НВО - X клас- математика В. Тодорова 

Продукция по музикален инструмент/пеене Учителипомузика 

Периодични и тематични изяви / изложби на паралелки по профили Учителипо ИИ 

  

 

 

М 

А 

Й 

 

03 - 09 Изработване на доклад до РУО за осъществените през месец април дейности Председателят на ЕКК 

Участие в подготовката на концерта Учителите по БЕЛ 

Национален конкурс ,,Напеви от Северозапада“ гр.Монтана ЕКК „Изкуства“ 

Състезание по литература „Чета и разбирам“ между учениците на вторите 

класове. 

Зл.Златанова, 

Сн.Жикова 

Подготовка и провеждане на пробен изпит НВО- X клас- Дигитални 

компетентности 

Юлия Петрова 

Изложба на рисунки на тема „Моето хубаво училище“, посветена на годишнина 

на училището 

Учители начален етап 

Мобилност в Испания по програма „ Еразъм +“ И. Иванова 

08.05.2020г. Практическо занятие - взривяване на пакет в училище Стефан Петров 

   

10 - 16 Участие в организирането и провеждането на изявите по случай 135-

годишнината 

Екип на СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ 

Посещение на Регионална библиотека „М. Георгиев“ и споделяне на 

читателски опит. 

Учители начален етап 

  

17 - 23 Пробен изпит НВО – VII клас Д. Стоянова 

АРТработилница в ден на отворени врати, по повод приема на бъдещи 

седмокласници 

ЕКК „Изкуства“ 

  

24 - 30 Анализ на резултатите от ДЗИ ЕКК 

Участие в общоградско шествие и програмата пред Градска художествена 

галерия по случай Деня на славянската писменост и култура 

ЕКК „Изкуства“ 

  

 

Ю 

Н 

И 

 

31 – 06  Анализ на резултатите от изходно ниво, корекционни мерки. Учители начален етап 

Забавни игри и занимания в училищния двор в деня на детето  

  

07 - 13   

  

14 - 20 Обсъждане на добри практики и мерки за мотивиране на учениците да 

овладяват нови знания посредством прилагането и изпълнението на новата 

ЕКК“Природни науки“ 



учебна програма – Хклас по природни науки и екология – 

вътрешноинституционална квалификация. 

  

21 - 27 Анализ на резултатите от НВО ЕКК 

  

28 - 04 Анализ на годишните резултати. Педагогически екип 

Попълване на таблици; годишен анализ на резултатите; презентации Председатели на ЕКК 

Изработване на календарен график за 2020/1921 г. Педагогически екип 

  

 

 

Ю 

Л 

И 

 

05 - 11 Подготовка за годишен ПС Педагогически екип 

  

12 - 18 Реализиране на план - приема на ученици  Педагогически екип 

  

19 - 25 Учебни планове   

  

26 - 01 Учебници  

  

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 

02 - 08 Планиране за новата учебна година Педагогически екип 

  

09 - 15   

  

16 - 22   

  

23 - 29   

  

30 - 05   

 

 

 

 

 

 

 



 



І. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА  

 Основен инструмент за мобилност и конкурентноспособност на пазара на труда е качеството на образованието в контекста на 

промените в геополитически, икономически и технологичен план. 

Проектирането и реализирането на адекватни модели за квалификация на педагогическите кадри ще допринесе за по-голяма гъвкавост 

на системата и ще повиши качеството на средното образование. 

Изисква  се модернизиране на образованието в перспективата - учене през целия живот. 

 Планът за квалификация на педагогическите кадри в СУ “Св. св. Кирил и Методий“ през учебната 2019/2020 година е разработен във 

връзка с потребностите от квалификация на педагогическите кадри и осъществени квалификации през миналата учебна година. 

Организацията и координацията за реализиране на дейностите по плана ще се осъществява от директора и заместник-директора по УД 

и в тясно сътрудничество с РУО. Задължително условие е и партньорството със синдикални организации, съюзи на работодатели, 

областни и общински администрации, висши училища, департаменти по квалификации, неправителствени организации, лицензирани 

центрове за професионално обучение и др. Във връзка с реализиране на вътрешните квалификационни форми да се организират и 

поддържат на електронeн и хартиен носител всяка реализирана дейност която от своя страна трябва да съдържа уведомление, покана 

за провеждане на формата, информация за названието, точният час, място на провеждане, име и длъжност на обучаващото лице, списък 

на присъстващите учители с лични подписи, справка за финансовите разходи и работни материали. 

 II. ЦЕЛИ 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие и 

самоусъвършенстване на учителите, в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие; 

2. Осигуряване на качество в квалификационната дейност, ориентирана към пазара на труда; 

3.  Формиране на умения за разработване на проекти за работа с национални и европейски фондове; 

4. Реализиране на добри образователни и квалификационни практики от изпълнение на съвместни проекти и програми на 

регионално, национално и международно равнище; 

 

 

5. Разработване на система за наблюдение, анализ и оценка на развитието и реализацията на учителите, преподавателите и 

управленския състав за установяване потребностите от квалификация; 

6. Засилване и усъвършенстване на поддържащата квалификация по чуждоезикова подготовка; 

7. Създаване на условия за прозрачност и обществена подкрепа на квалификационната дейност; 

8. Издигане и утвърждаване престижа на училището.  

 III. ЗАДАЧИ 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чиито план е неразделна част от годишния план на училището. 

Към него да се добавят и плановете на ЕКК;  

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на 

педагогически опит;  



3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности 

и проблеми; 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети;  

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност в учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в 

съответствие с новите образователни изисквания;  

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите; 

7. Да се внедрят иновативни практики за повишаване качеството на обучение:  

7.1. иновации за интерактивно обучение;  

           7.2. иновации за оценяване знанията на учениците.  

 ІV. ВИДОВЕ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 

1. Видове: 

1.1 Въвеждаща – за постъпили първи път на работа в системата на училищното образование;за назначени на нова длъжност; 

за прекъснали учителския си стаж за повече от две години, за работа с нови учебни планове и учебни програми. 

1.2.Продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване; за кариерно развитие и успешна 

реализация чрез актуализиране и допълване на знанията и компетентностите. 

 

2. Организационни форми за повишаване на квалификацията: курсове, семинари, тренинги, специализации, свързани с 

методическата подготовка на учителите, открити практики, методическо подпомагане, споделяне на  иновативни практики, 

резултати и анализи на педагогически постижения. 

Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация. Работодателят 

определя наставник в срок до два месеца от встъпването в учителска длъжност. Наставникът подкрепя новоназначения учител 

в процеса на адаптирането му и го подпомага методически при изпълнението на задълженията му. 

            Основни тематични направления на вътрешно- и външноинституционалните квалификации: 

1. Обучение, свързано с въвеждане на ново учебно съдържание в четвърти, десети клас; 

2. Работа с електронен дневник; 

3. Портфолио на учителя; 

4. Чуждоезиково обучение, съобразено с европейските стандарти; 

5. Усъвършенстване управлението на образователния процес; 

6. Интерактивни методи на обучение; 

7. Гражданско, здравно и екологично образование в училище; 

8. Безопасност на движението; 

9. Професионално ориентиране и сближаване със сферата на заетостта; 

10. Формиране на мотивация за учене през целия живот; 

11. Превенция на отпадащи ученици от училище; 

12. Работа с ученици със специални образователни потребности; 



13. Поведение при тероризъм, бедствия и аварии; 

14. Превенция на деца и ученици в риск. 

V. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ОБХВАТ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

   Дейностите, заложени в плана за квалификация на през учебната 2019/2020 година са предназначени за: 

1. Директор и ЗДУД; 

2. Учители; 

3. Педагогически съветник; 

4. Психолог; 

5. Логопед. 

 VІ. ФИНАНСИРАНЕ  

 Дейностите по реализиране на плана за квалификация на СУ “Св. св. Кирил и Методий“  през учебната 2019/2020 година се осигуряват 

в рамките на одобрените с бюджета за 2019 г. и 2020 г. средства за квалификация чрез бюджетите на Министерство на образованието 

и науката и други министерства и ведомства, чрез бюджета на общината и на училището, дарения по волята на дарителя, средства от 

проекти и програми за квалификационна дейност.  Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 

надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на служителя. При наличие на 

заявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на 

училището, му се предоставя тази възможност.  

 VІІ. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА  

1. Своевременно осигуряване на необходимите финансови средства. 

2. Активно партниране със синдикалните организации и общинските администрации за осъществяване на контрола по 

финансирането, реализирането и осигуряване на качеството при изпълнението на плана. 

3. Активно съдействие от страна на ръководствата на МОН, РУО, единодействие и непосредствена ангажираност на звената в 

системата на народната просвета. 

4. Нормативно осигуряване и сертифициране на обучението. 

   VІІІ. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА 

Цялостният процес, свързан с квалификацията на педагогическите кадри, ще се реализира с участието на следните институции: 

1. Министерство на образованието и науката; 

2. Министерство на труда и социалната политика;  

3. Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти; 



4. Регионално управление  на образованието на МОН – гр. Видин; 

5. Областна и общинска администрация; 

6. Синдикалните организации в СУ“Св. св. Кирил и Методий“;  

7. Висши училища, департаменти и др.; 

8. Центрове за обучение и квалификация; 

9. Национални и европейски проекти и програми. 

X. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Повишаване качеството на обучението по всички изучавани предмети в СУ“ СВ. св. Кирил и Методий“/ успешно усвоено 

учебно съдържание по предмети от повече ученици/; 

2. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез 

въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес; 

3. Действащи ЕКК/методически обединения/ като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на кадрите. 

4. Обучение на екипи за разработване и реализация на национални и международни програми и проекти; 

5. Популяризиране на проведените квалификационни дейности /делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми/; 

6. Мотивиране на педагогическите кадри в контекста на учене през целия живот; 

7. Създаване на информационна база за придобитите/необходими квалификации и компетенции; 

8.  Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати, чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в 

съответствие с новите образователни изисквания.  

 XI. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

№ Вътрешноучилищна 

квалификация 

Извънучилищна квалификация Срок Отговорник 

1. Разработване на планове за дейността на 

методичните обединения. 

 септември 2019г. председатели на ЕКК 

 

2. Европейски ден на спорта в училище- 

дейност на тема „спортът като средство 

за сплотяване на колектива” с участие на 

целия училищен колектив 

  ЕКК по ФВС 

3. Работна среща за разясняване на 

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти   

  ЗДУД 

https://www.mon.bg/upload/20374/nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf
https://www.mon.bg/upload/20374/nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf
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4. Сбирка на работните групи по културно-

образователни области по проблема 

„Интегриране и социализиране на 

ученици със СОП и от мултикултурна 

среда.“ 

  председатели на ЕКК 

5. Организиране на дискусии на тема: 

„Разлика в оценките от входно ниво и 

външно оценяване“; „Разлика между 

годишни оценки от външно оценяване“ 

 октомври 2019г. 

юни 2020г. 

председатели на ЕКК, 

педагогически съветник 

 

6. 

Открит урок по ФВС пед експерта в РУО 

и учителите от област Видин 

  В. Младенова 

 

7. 

Състезание „Бързи, смели, сръчни” с 

участието на ученици и учители   

 Ноември 2019 В. Младенова  

 

8. 

Открит урок по география и икономика в 

Х а клас във връзка с новaта учебна 

програма 

  М. Любомирова 

 

9. 

„Замъкът на изкуствата”- традиционна 

съвместна изява с бъдещи 

първокласници от детските градини 

  ЕКК- Изкуства 

 

10. 

Провеждане на открит урок по английски 

език в VIII а клас 

 Декември 2019 И. Толийска 

 

11. 

Обсъждане на добри практики за 

прилагането на новата учебна програма в 

Х клас по природни науки и екология 

 Януари 2020 ЕКК по природни науки 

 

12. 

Провеждане на дуален открит урок по 

английски и руски език с ученици от Х а 

и ХI а клас. 

 Февруари 2020 И. Толийска и А. 

Станкова 

 

13. 

Съвместно провеждане на час на класа в 

IV клас с учители от V клас 

  Класните ръководители на 

IV кл. 

 

14. 

 

Организиране и провеждане на 

педагогически семинар с класните 

ръководители на тема: „Психология на 

взаимоотношенията учител-ученици-

родител“ 

 март 2020г. председатели на ЕКК на 

класните ръководители 

Ю. Живова 

 

 

15. 

Открит урок по компютърно моделиране 

в IV клас 

  И. Николова 

 

16. 

Наблюдение на учители от начален етап 

в група ЦДО 

  А. Илиева и И. Николова 



 

17. 

Споделяне на опит и обмяна на мнения с 

учители, преподаващи в V - VII клас 

  ЕКК – начален етап и 

учители, работещи в 

прогимназиален етап 

18. Презентация за промените на 

книжовноезиковите норми на СБКЕ 

 Април 2020 ЕКК по БЕЛ 

 

19. 

Обсъждане на резултатите от пробните 

матури в VII , Х и ХII клас и обмяна на 

добри практики 

  ЕКК - БЕЛ 

20. Открит урок по математика в VII клас   Св. Петрова 

21. Открит урок БЕЛ в IVб клас   А. Илиева 

 

22. 

Открит урок  на тема „Спортни игри”   Ал. Петров 

23. Артработилница в Деня на отворените 

врати 

 Май 2020 ЕКК- Изкуства 

     

24.  Проучване желанията на учителите за 

допълнителна квалификация чрез 

анкета. 

Септември 

2019г. 

Ю. Живова 

25.  Координиране на извънучилищните 

квалификационни дейности с 

вътрешноучилищната 

квалификационна дейност. 

постоянен председатели на ЕКК 

26.  Участие в срещи с автори на учебници, 

учебни помагала и методическа 

литература. 

постоянен Директор 

27.  Определяне на целевите групи въз 

основа на анкетното проучване и 

направения избор за продължаваща 

квалификация на педагогическите 

кадри. 

ноември 2019г. Директор 

28.  Информиране на учителите за 

организираните квалификационни 

курсове през учебната година 

постоянен ЗДУД 

29.     

30. . Осигуряване на необходимите условия 

за повишаване квалификацията на 

учителите в извънучилищни форми, 

постоянен Директор 



организирани на регионално и 

национално ниво. 

31.  Организиране и провеждане на 

педагогически семинар на тема: 

Запознаване с НАРЕДБА № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти  

ноември 

2019г. 

Директор 

Външен лектор 

32.  Стимулиране на учителите за 

придобиване на квалификационни 

степени и включване в слeддипломни 

форми на обучение 

постоянен Директор 

 

33.  Организиране и провеждане на 

педагогически семинар на тема: 

портфолио на учителя 

февруари 

2020г. 

Директор 

Външен лектор 

 

Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка с променящите се условия, непредвидени обстоятелства и задачи. 

 Неразделна част от плана за квалификационната дейност в училище са  утвърдени правила за организиране и провеждане на 

вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за 

повишаване на квалификацията.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mon.bg/upload/20374/nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf
https://www.mon.bg/upload/20374/nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf
https://www.mon.bg/upload/20374/nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf
https://www.mon.bg/upload/20374/nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf
https://www.mon.bg/upload/20374/nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf


 

 

СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Видин 
 

  

гр. Видин, п.к. 3700, ул. „Горазд” № 23 , тел. 094/606-157, 094/600-621, http://sukm-vidin.com, e-mail: sou6_vd@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила за организирането  и провеждането на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на участието на 

педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията. 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Този документ определя правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на 

участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията, съгласно Наредба 

№15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

2. Правилата са съобразени с изискванията на Наредбата. 

3. Директорът на училището утвърждава правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за 

отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията, след 

обсъждане на педагогически съвет. 

 

II. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ 

 

1. Адекватност на квалификацията. 

2. Актуалност на квалификацията. 

3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерното развитие. 

4. Осигуряване на равен достъп до квалификация. 

5. Индивидуализация на квалификацията, съобразена с личните възможности и интереси на педагогическите специалисти. 

http://sukm-vidin.com/


6. Ефективност на обучението. 

 

 

III. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Квалификационната дейност в училището се ръководи от комисия за квалификация на педагогическите специалисти. 

2. Квалификационната дейност се осъществява по план за квалификационната дейност в училището, ПДУ, плановете на ЕКК и др. 

документи, свързани с дейността на училището  приети на ПС. 

3. Във форми за квалификация могат да участват педагогическите кадри, които работят в училището. 

4. Педагогическите кадри се включват в организационни форми за повишаване на квалификацията по собствено желание, по 

препоръка на работодател и по препоръка на екперти от РУО. 

5. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си в рамките на вътрешноинституционалната 

квалификация - в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист, а по програми на организации 

, посочени в чл.43 от Наредба 15/22.07.2019 г./ в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране. 

6. Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма включва: 

 Покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани 

точни дата, място, тема, ръководител и час на провеждане /Приложение1/ 

 Присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в квалификацията, независимо от ролята му в 

конкретната форма. Списъкът съдържа и задължителна информация за тема, дата, място и часове на провеждане на 

формата/Приложение2/ 

 Копие на работните материали от квалификацията на хартиен носител, а при възможност и на електронен носител 

 Финансова справка в свободен формат при изразходвани средства за проведената форма.за размножаване на обучителните 

материали на хартиен носител и/или на CD, формуляри, флипчарт, и други административни разходи 

 Карта за отчитане на вътрешноинстуционална квалификация за учебната 2019/2020 г., в която се описва:  

- тема на квалификационната форма//наименование на програмата за обучение; 

- организационна форма на предлаганата квалификация; 

- дата на провеждане; 

-  място на провеждане; 

- време на провеждане в астрономически часове и минути; 

-  работни материали; 

- място, където се съхранява пакета документация от проведената квалификация; 

- ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма. 

/Приложение3/ 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
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ПОКАНА 
 

До ……………………………………………………….. 

 

 
Свободен текст със следните задължителни реквизити: 

-дата и час на провеждане; 

-място; 

-тема; 

-ръководител.  

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                   име, длъжност, подпис 
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Приложение 2 

 

 

 

СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Видин 
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Присъствен списък 

за  отчитане на вътрешноинституционална квалификация 

 

 

 
№ Име, презиме, фамилия  Длъжност Подпис 
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Приложение 3 

 

 

СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Видин 
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КАРТА 

за отчитане на вътрешноинституционална квалификация 

за учебната 2018/2019 година 

 

Тема на квалификационната форма/наименование 

на програмата за обучение 

 

Организационна форма 

на предлаганата квалификация 

 

Дата на провеждане форма 1  

Място на провеждане  

Време на провеждане в астрономически часове и 

минути 

 

Дата на провеждане – форма 2  

Място на провеждане  

Време на провеждане в астрономически часове и 

минути 

 

 

 

Работни материали  

Място, където се съхранява пакета документация от 

проведената квалификация 

 

Ръководител/отговорник за провеждането на 

квалификационната форма 

 

Участници – общ брой: Трите имена на участвалия 

педагогически специалист 

Длъжност 
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Потвърдил верността на вписаните данни:……………………                                                           Дата:  
      (подпис и печат) 

Директор на СУ“Св. св. Кирил и Методий“ – Видин 

 

 

Указания за попълване: 

1. Картата се попълва от ръководителя/отговорника за провеждането на квалификационната форма в срок до три работни дни след 

приключването на дейността и се предава на директора на институцията за заверка и съхранение заедно с пакета от пълната 

документация на проведената квалификация.  

2. Картата се заверява от директора с подпис и печат и се съхранява от ЗДУД и председателя на съответния екип за ключови 

компетентности в специално организирани папки за вътрешноинституционалната квалификация. 

3. Пакетът от пълната документация на всяка проведена вътрешна квалификационна форма се съхранява в папка и/или класьор за 

вътрешната квалификация в институцията за всяка отделна учебна година.  

 

 

 


