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1. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА ИЗМИНАЛАТА 2017/2018 
УЧЕБНА ГОДИНА 
 

ПГТТ „Христо Ботев” е училище с богати традиции и с успешна и гъвкава образователна 
и професионална политика. Педагогическият колектив отчита своевременно промените в 
потребностите на пазара на труда, което рефлектира и върху предлаганите за изучаване 
професии.  

Комисията по квалификационна дейност е помощен орган на педагогическия съвет. 
Съвместно с методичните обединения планира и координира квалификационната и методическа 
дейност на педагогическия колектив. Квалификационната дейност в училището е подчинена на 
потребностите на учителите за повишаване на педагогическите им умения, компетентности и 
способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество.  

През учебната 2017/ 2018 година всички педагогическите специалисти бяха включени в 
различни квалификационни форми, като някои от тях са взели участие в повече от една. От 
особено значение бе осигуряването на кариерното развитие на учителите. За целта  10 учителя 
се включиха в квалификация за придобиване на V и 1 за  IV ПКС. Всички работещи учители в 
ПГТТ  са с висше образование, 1 с ІІІ ПКС, 1 с ІІ ПКС и 1 с І ПКС.  
В училището са сформирани и функционират следните методически обединения:  

 БЕЛ и чужди езици  

 Природни науки  

 Професионална подготовка  

 Сдружение на класните ръководители  
Всички МО са разработили планове за работа през годината. Проведени са общо 32 

заседания. Направен е годишен анализ за резултатите, пропуските и са набелязани възможности 
за тяхното преодоляване. Основен акцент е използването на IT технологиите за повишаване 
интереса на учениците към изучаваната професия и преодоляване на пропуските в подготовката 
им. За това способстваха не само разработените презентации от учителите, а и използването на 
сайта „Уча се“, за който бяха осигурени 12 абонамента. 

 МО са територия на дебат на професионални проблеми и споделяне на добри практики. 
Подкрепа получиха новоназначените учители като инж. Светослав Димитров, Дияна Чиева, 
Елка Грибачева, Рилко Наков и Росен Калемджиев. Проведеният семинар позволи да се 
запознаят колегите с целите и методите на работа на  колектива  с учениците, с начина на 
оценяване на знанията и компетенциите им. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти на 
вътрешноинституционално ниво през учебната година се реализира чрез целенасочена работа 
по МО за уеднаквяване критериите при изработване на учителските портфолиа, 
самоусъвършенстване и по-добра методическа подготовка, споделянето на умения, методи и 
технологии в урочната дейност.  Добър резултат дава начина на разработване на тестовете за 
изпитване на учениците в задочна форма, където се положиха усилия за   уеднаквяване на  
критериите за формиране на оцените. Отчитаме недостатъчни компютърни уменията на част от 
учителите за да използват пълноценно IT технологиите в педагогическата си практика. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти от обучителни 
организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката 
и са вписани в информационен регистър се осъществи по програми и във форми по избор на 
учителите. Всички учители участваха в практикум с придобиване на един квалификационен 
кредит и сертификат за участие от РААБЕ на тема „Облачни технологии“. Добре поднесеният 
материал предизвика интереса на учителите, но всички се убедиха, че използването на този 
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инструментариум изисква допълнителна работа и подготовка. По време на учебната година 2 
учители преминаха обучение за работа с електронната платформа „Феникс“, която е разработена 
за учебни цели, 2 учители по английски език взеха участие в практикум обучение за работа с 
учебната платформа на Express Publishing, с чийто учебници работим в нашето училище. 
Директорът на гимназията инж. Жайгарова и завеждащият административна служба в училище 
Гергана Дренчева-Петрова преминаха обучение за новите правила за защита на личните данни 
на работещите и учащите се. 

За постигне  по-добро качество на преподаване  и развиване   позитивна нагласа към по-
нататъшното учене, критично мислене и творчеството  от голямо значение е и проучването и 
прилагането на  международен опит.  Tова ще постигнем със стартиралия вече проект на тема  
„Усвояване на европейския опит и добри практики в дуалното обучение“, договор 2018-1-BG01-
KA102-047358, финансиран по програма „Еразъм +“. 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
Реализиране на инициативи по програма „Учене през целия живот” за осигуряване на 
непрекъснат процес за повишаване квалификацията. 

 1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 
мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите. Усъвършенстване на 
професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

 2. Повишаване качеството на предоставяното образование в училище с акцент върху 
неговата практическа насоченост. Развиване на учениковата личност чрез овладяване на 
ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически условия. 

 3. Осигуряване на по-добри условия за физическото, умственото, нравственото и 
социалното развитие на учениците. Постигане на положителни промени в овладяването на 
трайни знания, умения и навици. 

4. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 
 

 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
1. Да се разработи план за квалификационна дейност в училището, който е неразделна 

част от годишния план /към него се добавят и плановете на методичните обединения/. 
2.  Популяризиране и обмен на педагогически опит с цел осъществяване на активно 

преподаване и обучение. Стимулиране на  учителите към самоподготовка и 
самоусъвършенстване.  

3.  Анализ на постигнатите успехи, споделяне на трудности и проблеми с оглед създаване 
на условия за делова и хуманна атмосфера на работа. 

4.  Квалификационната дейност на учителите да се реализира в разнообразни форми на 
училищно, регионално и национално ниво и да съдейства за успешното усвояване на учебното 
съдържание по предмети. 

5.  Подобряване мотивацията на учениците за учебна дейност, като се използват различни 
форми за проверка и оценка на придобитите знания и компетенции. 

6.  Стимулиране на професионалните изяви на учителите с цел да се усъвършенства 
организацията и методиката на преподаване  
 
ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ 

Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на учителите относно 
трудностите, които срещат в работата си с учениците и техните родители. Във връзка със ЗПУО 
и съпътстващата нормативна уредба, за обучения през 2018/2019 учебна година приоритетна 
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тема е: „Работа с учебна документация. Работа с Електронен дневник“.  

  
 ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА/УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ -семинари, 
дискусии, тренинги, проблемна група, дебати,  лектории и др.  

2. ПО ПРОГРАМИ на обучителни организации по чл. 43, ал. 2 от Наредба  № 
12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти 

3. НА РЕГИОНАЛНО НИВО -семинари, дискусии, тренинги, проблемна група, 
професионално-педагогическа специализация , конференции, лектории и др., организирани от 
РУО-Смолян 

4. НА НАЦИОНАЛНО НИВО -тренинги, семинари, конференции, организиран и от 
МОН по НП „Квалификация“, специализирани обслужващи звена, висши училища и научни 
организации. 

  
ФИНАНСИРАНЕ  

 Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна 
година и са в размер на 1% от годишния ФРЗ. 

  Вътрешноинституционалната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 
училището.  

 Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките 
на бюджета на училището и по НП „Квалификация“, по програма „Еразъм + и др. През учебната 
2018/2019 година, училището финансира на всички педагогически специалисти придобиването 
на по 1 квалификационен кредит по чл. 43, ал. 2, удостоверено с документ по чл. 48, ал.1, т. 1 по 
реда на чл. 49 от Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН.  

 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, може да му се 
предоставя тази възможност.  

 Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално квалификационна 
степен се заплащат от учителите.  

 
 ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
 
А. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА/УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ – 16 
академични часа (чл. 46, т. 2 от Наредба № 12/01.09.2016 г.) 
  

 № ТЕМА Форма 
Време на 
провеждане 

Целева 
група 

Отговорник 

1 2 3 4 5 6 
1. Обсъждане на програмите 

по разширена 
професионална подготовка 

Работна 
среща 

Септември 
2018 г. – 1 ч. 

ЗДУПД, 
учители МО 
проф. 
подготовка 

Председател 
на МО 
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1 2 3 4 5 6 
2. Регулярно 

идентифициране на 
пропуските в подготовката 
на учениците и 
предприемане на мерки за 
преодоляването им 

Работна 
среща 

По два пъти 
на срок – по 1 
акд. час – 2 ч. 

Учители по 
МО 

Председатели 
на МО 

3. Регулярни заседания на 
МО за обсъждане на 
следните въпроси: 

 Промените в 
нормативните наредби 

 Входящи равнища и 
анализ на резултатите за 
набелязване на мерки за 
преодоляване на 
пропуските в знанията на 
учениците 

 Обобщаване на 
пропуските в 
подготовката на 
учениците и набелязване 
на мерки за 
преодоляването им за 
успешно полагане на 
ДЗИ и ДКИ 

Заседания 
по МО 

Според 
график на МО 
– 3 ч. 

ЗДУПД, 
учители по 
МО 

Председатели 
на МО 

4. Адаптиране в 
образователна среда, 
методическо и 
организационно 
подпомагане на 
новоназначени учители 

Обучение м. октомври 
2018 г. – 2 ч. 

Новоназначени 
учители 

Директор  

Председатели 
на МО 

5. Използвани педагогически 
прийоми и методи в 
работата с учениците  

Работна 
среща 

м. октомври 
2018 г. – 1ч. 

Учители с 
малък опит 

ЗДУПД, 
Директор 

6. Начини за мотивиране на 
учениците за полагане на 
учебен труд 

Дискусия м. януари 
2019 г. – 1 ч. 

Всички 
учители 

Председатели 
на МО 

7. Иновативни форми и 
методи за оценяване на 
постиженията на 
учениците 

Дискусия м. февруари 
2019 г. – 2 ч. 

Всички 
учители 

ЗДУПД, 
Директор 

8. Работа с ученици с 
различна степен на 
обучаемост 

Семинар м. март 2019г. 
- 1 ч. 

Учители Ресурсни 
учители 

9. Добри практики за 
превенция от отпадане на 
ученици от обучение в 
училище 

Дискусия м. април 2019 
г. – 2 ч. 

Учители Председатели 
на МО 

10. Воденето и съхраняването 
на документите по 
Наредба № 8/11.08.2016 г. 
на МОН 

Обучение м. юни 2019 г. 
- 2 ч. 

Всички 
учители 

Директор  
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Б. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
 

№ ТЕМА форма 
Време на 

провеждане 

отговаря 

 
1. Обучения според нуждите на 

учителите и служителите от 
Информационния регистър 
на одобрени програми за 
повишаване квалификацията 
на педагогическите 
специалисти  

Обучение По споразумение с 
обучителната 
организация 

 

Директор  

2. Обучение за работа с 
електронен дневник 

Обучение По споразумение с 
обучителната 
организация 

ЗДУД 

3. Обучение за използване на 
образователна платформа e- 
Learning 200 

Обучение По споразумение с 
обучителната 
организация 

Директор  

ЗДУД 
4. Обучения и семинари 

организирани и координирани 
от РУО-Смолян 

 По плана за 
квалификация на 
РУО-Смолян 

 

 
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

1. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на 
съвременните условия.  

2.Високо мотивирани учители за усъвършенстване на знанията, уменията и 
компетентностите им в контекста на ученето през целия живот. 

3. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни 
информационни технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически 
практики в образователния процес.  

4. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОС от повече ученици.  
5. Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати, чрез разнообразни форми 

за проверка и оценка на знанията.  
6. Действащи методични обединения  като форма за самоусъвършенстване и 

професионално израстване на кадрите.  
7. Редовно попълван  регистър на проведените квалификационни дейности и 

популяризиране на резултатите от тях. 


