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І. Основни приоритети в дейността на училището съгласно националните, 

регионалните приоритети  и спецификата на училището за  учебната 2017/2018 

година 

 

• Намаляване на безпричинните отсъствия от училище; 

• Създаване на условия за ефективна квалификационна дейност на педагогическите 

кадри в ППМГ „Акад. Иван Ценов” с оглед постигане на по-високи резултати в 

образователно-възпитателния процес и кариерно развитие; 

• Оптимизиране на дейностите в училище, свързани с разработване на стратегически 

документи в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование 

и съпътстващите го документи;  

• Повишаване на качеството на образование с акцент върху овладяването и 

приложимостта на съвременните ключови компетентности и с цел успешно 

представяне на НВО; 

• Повишаване качеството и ефективността на учебния процес по съответните учебни 

предмети с цел успешно представяне на ДЗИ; 

• Методическо подпомагане и предприемане на действия  за превенция на агресията и 

за засилване на сигурността  в училище; 

• Методическа подкрепа за учителите при поетапното въвеждане на новото учебно 

съдържание и учебници в V, VІ и VІІІ класове;  

• Модернизация на материалната база; 

• Създаване на условия за разгръщане таланта на всеки ученик;  

• Предлагане на разнообразни възможности за извънкласни дейности и изяви за 

учениците на училищно, областно и национално ниво; 

• Създаване на условия за активно включване на всички заинтересовани страни – 

родители, институции, социални партньори, НПО за постигане на заложените цели. 
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ІІ. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ 
Дейност Срок 

Извършва се от: 

/институции и лица, в 

каква взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 

Мерна 

единица 

/брой, 

процент/ 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

1. Изпълнение на  Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система  и 

Механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Враца. 

1.1 Ежемесечно подаване до 5-то число  

информация за учениците, допуснали 

отсъствия и тези с 5 и повече  отсъствия  без 

причина. 

През 

учебната 

годината 

Пед. съветник, уч. 

психолог и кл. 

ръководители 

% 100  80 

1.2. Консултации с ученици, допуснали повече от 

5 неизвинени отсъствия.  

През 

учебната 

годината 

Пед. съветник, уч. 

психолог и кл. 

ръководители 

% 100  100 

1.3. Изработване на индивидуални планове за 

адаптация на учениците към училище при 

продължително отсъствие от училище. 

През 

учебната 

годината 

Пед. съветник, уч. 

психолог и кл. 

ръководители 

% 100  100 

1.4. Поддържане на директен контакт между 

учители, родители и ученици чрез системен 

контрол за всяко направено отсъствие 

(извинено и неизвинено). 

През 

учебната 

годината 

Кл. ръковводител, уч. 

психолог и пед. 

съветник 

% 100  100 

1.5. Ангажиране на родителите към проблемите на 

училището. 

През 

учебната 

годината 

Кл. ръковводител, уч. 

психолог и пед. 

съветник 

% 100  100 

1.6. Ползване на наличните съвременни 

технически средства и прилагане на 

интерактивни методи на преподаване. 

През 

учебната 

годината 

Учителите по учебни 

предмети 

% 100  100 

   1.7. Ангажиране на учениците в дейностите по 

интереси в часовете за спортни дейности и в 

групите по СИП и ФУЧ. 

През 

учебната 

годината 

Учителите по ФВС и 

ръководителите на 

групи по СИП и  ФУЧ 

% 100  100 
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2. Изпълнение на  Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в 

образованието и науката 

2.1. Осигуряване участието на учители в курсове и 

онлайн семинари за иновативно използване на 

ИКТ в образованието 

През 

учебната 

годината 

Учителите по учебни 

предмети 

% 100  100 

2.2. С таблети на училище През 

учебната 

годината 

Директор, ЗДУД, 

ЗДАСД, Ръководител 

информационно 

осигуряване, учители 

% 0  100 

2.3. Работа с националния образователен портал, 

електронни помагала с интерактивно 

съдържание по всички учебни предмети 

През 

учебната 

годината 

Учителите по учебни 

предмети 

% 100  100 

2.4. Реализиране на пилотни проекти за 

интегрирано управление на компютърните 

кабинети в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Враца 

и администриране на wi-fi зони в училището и 

прилежащата му територия; 

През 

учебната 

годината 

Учителите по 

информатика и ИТ 

% 100  100 

2.5. Създаване на мултимедийни уроци През 

учебната 

годината 

Учителите по учебни 

предмети 

% 100  100 

2.6. Обновяване на компютърната техника в 

училищата, чрез използване на иновативни 

технологии; 

През 

учебната 

годината 

Ръководител на 

направление 

„Информационни и 

комуникац. 

технологии“ 

% 100  100 

2.7. Спазване на изискванията за използване на 

безопасен интернет 

постоянен Учителите по 

информатика и ИТ 

% 100  100 

3. 

 

Изпълнение на  Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 

Организационно и методически осигуряване дейността на педагогическите специалисти 
3.1. Поддържане на електронна банка на 

педагогически кадри за заместване. 

През 

учебната 

ЗДАСД % 100  100 
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годината 

3.2. Идентифициране на потребностите от 

продължаваща квалификация на 

педагогическите специалисти, определяне на 

приоритетите в квалификационните дейности 

и целевите групи.  

септември 

2017 г. 

Директор, комисия за 

квалификация на 

пед. кадри  

% 

анкетира

ни 

учители 

100% за 

учебната 

2016/201

7 

100% за 

учебната 

2017/2018год

ина 

3.3. Осигуряване на условия за създаване на 

мотивация за развитие и самоусъвършенстване 

на педагогическите кадри и участието им в 

организираните квалификационни форми за 

усъвършенстване на компетентности по КОО.  

През 

учебната 

година 

Директор % 

обучени 

педагог

ически 

специал

исти 

100% за 

учебната 

2016/201

7 година 

100% за 

учебната 

2017/2018 

година 

3.4. Поддържане на ефективна система за 

подпомагане, организиране и провеждане на 

дейности за квалификация на педагогическите 

специалисти в училище чрез действието на 

оперативните документи: - Правила за 

провеждане  

През 

учебната 

година 

Директор, комисия за 

квалификация на 

пед. кадри 

Брой 

изработе

ни и 

актуализ

ирани 

докумен

ти  

1 бр. 1 бр. 

3.5. Методическа подкрепа на учителите по 

прилагане на нормативната уредба в средното 

образование- Закона за предучилищното и 

училищното образование  и на държавните 

образователни стандарти – чрез провеждане на 

вътрешни квалификации 

През 

учебната 

годината 

Главни учители, 

председатели на МО 

и ЗДУД 

% 100  100 

3.6. Развитие на наставничеството при 

новопостъпили учители и  учители с 

продължително прекъсване на трудовия стаж. 

През 

учебната 

годината 

Директора % 100  100 

3.7. Организиране и провеждане на семинар с 

учители по природни науки на тема 

„Използване на облачните технологии  в 

образованието“. 

м. 10.2017 

м. 03.2018 

Марияна Ганчева % 0 50 
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4. Изпълнение на  Националната стратегия за учене през целия живот 

4.1. Осигуряване и насърчаване достъпа до 

различните форми на непрекъснато 

образование, с цел придобиване на 

необходими нови умения;  

През 

учебната 

година 

Учителите по учебни 

предмети 

% 100  100 

4.2. Насърчаване и развиване на неформалното и 

формално учене през целия живот;  

През 

учебната 

година 

Учителите по учебни 

предмети 

% 100  100 

4.3. Насърчаване на учителите за повишаване на 

тяхната професионална квалификация и 

подготовка;  

През 

учебната 

година 

Директора и ЗДУД % 100  100 

4.4. Активно участие в националните програми, 

финансирани от държавния бюджет и 

европейски програми и администрирани от 

МОН;  

През 

учебната 

година 

Директора, ЗДАСД, 

ЗДУД и гл. учители 

% 100  100 

4.5. Насърчаване на извънкласните и 

извънучилищните и на други алтернативни 

учебни дейности като възможности за 

увеличаване привлекателността на училището;  

През 

учебната 

година 

Директора, ЗДАСД, 

ЗДУД и гл. учители 

% 100  100 

4.6. Развиване на партньорствата и 

сътрудничеството на училището с други 

центрове за обучение, читалища и 

неправителствени организации;  

През 

учебната 

година 

Директора, ЗДАСД, 

ЗДУД и гл. учители 

% 100  100 

4.7. Развитие на европейски партньорства като 

допълнителен инструмент за въвеждане на 

добри практики.  

През 

учебната 

година 

Директора, ЗДАСД, 

ЗДУД и гл. учители 

% 100  100 

5. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

 

  5.1. Организиране на събирателна дейност, През учебната Учителите по БЕЛ, % 0  100 
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свързана с фолклора на различни етнически 

общности (словесен, музикален, танцов, 

описание на празници, обичаи, ритуали, 

гадания, занаяти, инструменти, механизми и 

др.) в класната и извънучилищна дейност по 

литература, история, география, музика, 

техника и технологии;  

година  история, география, 

музика, техника и 

технологии 

   5.2. Стимулиране на участието на учениците в 

пресъздаването на традиции и обичаи с цел 

изграждане у тях на нравствени и естетически 

ценности; 

През учебната 

година 

Кл. ръководители, 

учил. психолог, пед. 

съветник 

% 0 100 

 5.3. Отбелязване на годишнини на дейци на 

културата, религиозни и официални празници, 

срещи с изтъкнати личности с принос към 

развитието на културата, изкуството и 

образованието от региона ни. 

През учебната 

година 

Учителите по 

учебни предмети 

% 0  100 

6. Изпълнение на Националните програми за развитие на средното образование 

6.1. НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда”  Модул „Подобряване на 

условията и експерименталната работа по 

природни науки“. Организиране и изпълнение 

на дейностите по програмата.  

През 

учебната 

година 

Директора % 

усвоени 

средства 

по 

програм

ата 

100 100 

6.2. Участие в националните програми: 

„Информационни и комуникационни 

технологии в училище“, „Училището – 

територия на учениците“, „Ученически 

олимпиади и състезания, модул Осигуряване 

на обучение на талантливи ученици за участие 

в ученическите олимпиади“; „На училище без 

отсъствия“, мярка „Без свободен час“ и др. 

През 

учебната 

годината 

Директора, ЗДАСД, 

ЗДУД и гл. учители 

% 

усвоени 

средства 

по 

програм

ата 

100 100 
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7. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

7.1.  На училище без отсъствия, мярка „Без 

свободен час”  

През 

учебната 

година 

Директор,  

ЗДУД, ЗДАСД, 

Учители  

% 

усвоени 

средства 

по 

програм

ата 

100 100 

7.2. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие 

на способностите на учениците и повишаване 

на мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час)" – фаза 1, 

финансиран от Оперативна програма "Наука и 

образование за интелигентен растеж", 

съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни 

фондове.  

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДАСД 

Учители 

% 

усвоени 

средства 

по 

програм

ата 

100 100 

7.3  Проект „Нова възможност за моето бъдеще“, 

„Моето първо работно място“  

През 

учебната 

година 

Директор, кл. 

ръководители на XII 

клас, учители 

%  100 100 

7.4  Проект „ Региони в растеж“  През 

учебната 

година 

Директор, ЗДАСД % 

усвоени 

средства 

по 

програм

ата 

100 100 

7.5.  Други проекти и програми при откриване на 

процедури и в зависимост от обявените схеми 

за предоставяне на финансова помощ  

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДСАД, 

ЗДУД, гл. учители 

%  0 100 

8.  Изпълнение на Механизъма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и 

междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в училищата 
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8.1. Изготвяне на план за противодействие на 

училищния тормоз; 

11.09.2017 Координационен 

съвет 

брой 1 1 

8.2. Запознаване на педагогическия и 

непедагогическия персонал с формите на 

насилие и с Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците 

в училище. 

15.09.2017 Председател на КС % 100 100 

8.3. Запознаване на учениците и родителите с 

формите на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище по ред, 

определен от директора на училището.  

 

09-10.2017 г. Кл. ръководители % 100 100 

8.4. Извършване на оценката на тормоза между 

учениците в училището от класните 

ръководители  

15.10.2017 

05-06.2018 

Пед. съветник, учил. 

психолог, кл. 

ръководители 

% 100 100 

8.5. Анализ и обобщаване на резултатите от 

оценката в резултат на изследването. се 

извършва от координационния съвет.  

 

15.10.2017 

05-06.2018 

Координационен 

съвет 

брой 1 1 

8.6. Спазване на единни правила за задълженията 

на всички служители, свързани със случаите на 

тормоз, изготвени от координационния съвет и 

заложени в Правилника за дейността на 

училището.  

През 

учебната 

година 

Всички служители, 

учители и ученици 

% 100 100 

8.7. Изготвяне на годишен отчетен доклад на 

координационния съвет до директора  

на училището.  

 

05-06.2018 Председател на КС брой 1 1 

8.8.  Включване на ученика в различни училищни 

общности съобразно неговите интереси и 

потребности – клубове, школи и др. 

През 

учебната 

годината 

Директор  

ЗДУД,  

пед. съветник, учил. 

% 100 100 
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Осигуряване условия за интерактивно учене и 

прилагане на ИКТ в образователния процес по 

различните учебни предмети.  

психолог, 

учители 

8.9.  Работа с родителите за по-голяма 

заинтересованост към образователно-

възпитателния процес.  

През 

учебната 

годината 

Директор  

ЗДУД,  

Пед. съветник, учил. 

психолог, 

учители 

% 100 100 

8.10.  Функциониране на изградената 

информационна система за проследяване на 

учениците в риск.  

През 

учебната 

годината 

Директор, класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник, училищен 

психолог 

% 100 100 

8.11.  Допълнителна работа по учебни предмети със 

застрашени от отпадане и/или преждевременно 

напускане на училище.   

През 

учебната 

годината 

Директор, класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник, учители 

% 100 100 

9. 

Изпълнение на Втори  етап на регионалната програма за подобряване на резултатите на учениците  през учебната 2017/2018 

година  и Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 
9.1. Диагностика за установяване нивото на 

базовите знания по учебните предмети, по 

които се провежда НВО в VII клас 

15.10.2017 г. Учителите по БЕЛ и 

математика в VII 

клас  

%  100 100 

9.2. Изготвяне на списъци по класове на ученици с 

голям брой отсъствия (извинени и неизвинени) 

през учебната 2017/2018 г. 

15.10.2017 г. Кл. ръководители %  100 100 

9.3. Изготвяне на картотека по класове и по учебни 

предмети на учениците с конкретните 

пропуски в усвояването на 

общоoбразователния минимум  

25.10.2017г. Учителите по учебни 

предмети 

%  0 100 

9.4. Диференциране на основополагащи знания и 

умения, въз основа на които да се изготвят 

25.10.2017 г. Учителите по учебни 

предмети 

%  0 100 
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програми за допълнително обучение на 

учениците с пропуски 

10. Организиране и реализиране на училищния и държавния план-прием  

10.1. Приемане на механизъм за прием на ученици в 

V клас 

15.09.2017 Комисия по приема Брой  1 1 

10.2. Изготвяне на предложения за брой паралелки и 

брой ученици в тях за V и VIII клас през 

учебната 2018/2019 г.  

15.01.2018 г. В. Вълова и Л. 

Маркова 

Брой 2 2 

10.3. Съдействане на РУО при провеждане на 

състезания, включени в методика на 

балообразуване за прием на ученици в V клас 

През 

учебната 

годината 

Директор, ЗДУД, гл. 

учител на КОО 

Математика и 

информатика 

% 100 100 

10.4. Приемане на комисии за осъществяване на 

държавния план-прием в V и VIII клас 

През 

учебната 

годината 

Директора Брой 2 2 

10.5 Засилване ролята на рекламната кампания за 

успешен план-прием и отчитане на резултатите 

от ОВП; дни на отворените врати  

През 

учебната 

годината 

Комисия по приема Бр. 

публика

ции 

20 20 

10.6 Изготвяне на предложение за формиране на 

бала за класиране на ученици за прием в VIII 

клас  за учебната 2018/2019 г.  в ППМГ „Акад. 

Ив. Ценов“, гр. Враца 

м.02.2018 Комисия по приема Брой 1 1 

10.7. Участие в Общински панаир на образованието м.04.2018 Директор, ЗДУД, 

училищен психолог, 

кл. ръководители 

Брой 1 1 

10.8. Организиране и провеждане на родителски 

срещи с родителите на VII клас за запознаване 

с изискванията за провеждане на изпити за 

прием след завършване на седми клас. 

м. октомври 

2017 г. 

ЗДУД и кл. 

ръководители 

Брой 1 1 

10.9. Организиране и провеждане на родителски 

срещи с родителите на VII клас за запознаване 

с графика на дейности за приемане на ученици 

м. април 2018 

г. 

ЗДУД и кл. 

ръководители 

Брой 1 1 



12 
 

в държавни и общински училища след 

завършен седми клас. 

11.  Организиране  на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 

11.1. Организиране на работно съвещание с 

учителите в училището във връзка с 

провеждане на Национално външно оценяване 

в VІІ клас и приемни изпити след VІІ клас  

 

месец април 

2018 г. 

Директор Брой 

организи

рани 

съвещан

ия 

1 1 

11.2. Създаване на комисия за организация на 

дейностите по националното външно 

оценяване на учениците от VІІ клас 

месец април 

2018 г.  

Директор Брой 

комисии 

1 1 

11.3. Заявяване и осигуряване за училището на 

необходимите изпитни материали  

График на 

МОН   

Д иректор %  100 100 

11.4. Изготвяне и предоставяне на комисията за 

организиране на НВО на указания и 

инструктажи за организирането и 

провеждането на приемните изпити след VII 

клас  

Преди 

съответна та 

дейност  

Директор Брой  1  1 

11.5. Организиране и провеждане на изпитите за 

Национално външно оценяване в VІІ клас и 

приемни  

График на 

МОН  

Директор, комисия за 

организиране и 

провеждане на НВО 

Брой 

изпити 

3 за 

учебната 

2016/2017 

2 за учебната 

2017/2018 

11.6. Изготвяне на анализ на резултатите от 

Национално външно оценяване в VІІ клас и 

приемни изпити след VІІ клас  

График на 

РУО- Враца 

Директор Брой 

анализи 

1  1 

11.7. Провеждане на предварителни ДЗИ по 

общообразователни предмети – БЕЛ и втори 

задължителен държавен зрелостен изпит по 

предмети, избрани от ученика. 

март 2018 г. Учители по учебни 

предмети, заявени за 

II ДЗИ 

Брой 9 9 

11.7. Попълване на заявления от зрелостниците за 

допускане до ДЗИ и избор на втора 

задължителна матура.  

Април 2018 

г. 

Директор, ЗДУД % 100 100 

11.8. Избор на училищна зрелостна комисия и Февруари Директор, ЗДУД брой 1 1 
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комисия за техническа подготовка на изпитите.  2018 г.  

12. Организиране  и реализиране на дейностите, свързани с осигуряване на подкрепяща среда за обучението на деца и ученици със 

специални образователни потребности, и за обучението на деца и ученици, даровити и чийто майчин език е различен от 

българския и  изпълнение на Регионалната стратегия за приобщаващо образование 
12.1.  Запознаване със Стандарта за физическата 

среда, информационното и библиотечно 

обслужване и осигуряване на условия за 

интерактивно учене.  

 30.10.2017 Директор 

ЗДУД, кл. 

ръководители 

% 100 100 

12.2.  Превенция на поведението и здравето на 

учениците чрез разглеждане в ЧК на теми за 

здравословен живот, толерантност, 

дискриминация, трафик на хора, ЕС и 

институции  

Съгласно 

тематичен 

план за ЧК  

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник, уч. 

психолог, учители 

% 100 100 

12.3.  Превантивна дейност, извършена от 

УКБППМН, съгласно целите, задачите и плана 

за 2017/2018 г.  

През 

учебната 

година 

Комисия % 100 100 

12.4.  Съвместна дейност с МКБППМН, Детска 

педагогическа стая, полиция  

През 

учебната 

година 

 

Директор, 

класни ръководители, 

педагогически 

съветник, училищен 

психолог, комисия 

% 100 100 

12.5.  Превенция на тютюнопушенето и употребата 

на алкохол и наркотични вещества сред 

учениците. Съвместна дейност с РЗИ, БЧК и 

МБЧК.  

По плана за 

ЧК, планове 

за работа на 

педагогичес

кия 

съветник , 

училищния 

психолог и 

мед. 

фелдшер 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник, училищен 

психолог и 

медицински фелдшер 

% 100 100 

12.6.  Гражданско и здравно образование. Съвместна Съгласно Педагогически % 100 100 
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дейност с ОДК, НПО, фондации, Читалища, 

медии, Областна управа, Община, полиция , 

съдебна власт, прокуратура, УН, Регионален 

център за ученически отдих и туризъм, отдел 

„Закрила на детето“ към Дирекция „Социално 

подпомагане“- община Враца, спортни клубове 

и дружества  

тематичен 

план за ЧК , 

часовете по 

мярка „Без 

свободен 

час”  

съветник, училищен 

психолог, учители по 

свят и личност, по 

философия, класни 

ръководители 

13. Организиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на 

учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване 

 

13.1. 

 

Изготвяне на  списък-образец 1 /училищните 

учебни планове/учебните програми за ЗИП, 

СИП, ИУЧ и ФУЧ.  

м. септември 

2016г. 

Директор, ЗДУД, 

ЗДАСД, учители, 

счетоводител 

% 100 100 

13.2. Изготвяне на заявки за задължителните 

документи за началото и края на учебната 

2017/2018 година.  

Срокове, 

определени 

от МОН  

ЗДАСД, ЗАС 

 

%  100  100  

13.3. Изготвяне на  заявки за доставка на 

учебниците за безвъзмездно ползване. 

Съгласно 

график на 

МОН 

ЗДАСД, 

Счетоводител 

 

%  100  100  

13.4. Контрол по изпълнение на задълженията по 

ПМС № 104  за опазване и възстановяване на 

учебниците, предоставени за безвъзмездно 

ползване 

м. юни 2017 

г. 

Директор, ЗДАСД брой 

проверк

и 

2 2 

13.5. Методическо подпомагане на учителите при 

оценяване на пригодността и при избора на 

учебници 

по график на 

МОН 

Директор, ЗДУД % 

подпомо

гнати 

учители 

100 100 

13.6. Отчитането и унищожаването на документите 

с фабрична номерация съгласно Наредба № 8 

от 11.08.2016 г. за информацията и докумен-

тите за системата на предучилищното и 

училищното образование 

Сроковете 

съгласно 

Наредбата. 

Директор, комисия %  100  100 
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14. Информираност, координация  и взаимодействие с родители и институции. 
14.1.  Провеждане на разяснителна кампания сред 

родителите на родителски срещи за механизма 

за осигурен достъп до учебната документация, 

техните права и задължения спрямо ЗПУО и 

Стандартите.  

През 

учебната 

година 

Директор. ЗДУД , 

главни учители, 

председатели на МО, 

учители 

% 100 100 

14.2.  Приобщаване на родителската общност към 

проблемите на образованието, постигане на по-

успешни резултати в ОВП, подобряване на 

МТБ.  

През 

учебната 

година 

Директор. ЗДУД , 

главни учители, 

председатели на МО, 

учители 

% 100 100 

14.3.  Осигуряване за ученици и родители на 

непосредствен достъп до правилници, 

седмично разписание, графици за консултации, 

за контролни и класни работи и друга учебна 

документация  

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД , 

главни учители, 

председатели на МО, 

учители 

% 100 100 

14.4.  Осъществяване на взаимодействие с 

родителската общественост чрез съвместна 

дейност с училищното настоятелство  

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД , 

главни учители, 

председатели на МО, 

учители 

% 100 100 

14.5 Засилване на взаимодействието с родителските 

активи по класове за постигане на синхрон 

между семейното и училищното възпитание.   

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД, 

класните 

ръководители 

% 100 100 

14.6. Съдействие от родителите при подготовка и 

провеждане на училищни мероприятия. 

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД, 

класните 

ръководители 

% 100 100 

14.7. Привличане на родителите, като партньори в 

дейностите по превенция, както и в случаите 

на интервенция при реализиране на 

училищната програма за предотвратяване и 

противодействие на тормоза в училище. 

През 

учебната 

година 

Училищен психолог, 

пед. съветник, 

класните 

ръководители 

% 100 100 

14.8. Изготвяне на график за срещи на родителите с 

учителите. 

м.09.2017 Училищен психолог, 

пед. съветник, 

% 100 100 
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класните 

ръководители 

14.9. Провеждане на анкета с родителите за 

получаване на обективна информация за 

проблемите на учениците в училище и в 

семейството. 

През 

учебната 

година 

Училищен психолог, 

пед. съветник, 

класните 

ръководители 

% 100 100 

15. Организиране и реализиране  на дейностите в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния 

спортен календар на МОН, както и други извънкласни и извънучилищни дейности 

 

15.1. Участие в общинско, областно и зоново 

състезание по баскетбол 

През учебната 
година 

Учители по ФВС % 100 100 

15.2. Участие в общинско и областно състезание по 

футбол 

През учебната 

година 

Учители по ФВС % 100 100 

15.3. Участие в общинско, областно и зоново 

състезание по волейбол 

През учебната 

година 

Учители по ФВС % 100 100 

15.4. Участие в общинско, областно и  зоново 

състезание по лека атлетика 

През учебната 

година 

Учители по ФВС % 100 100 

15.5. Участие в общинско състезание по шахмат През учебната 

година 

Учители по ФВС % 100 100 

15.6. Участие в общинско състезание по тенис на 

маса 

През учебната 

година 

Учители по ФВС % 100 100 

15.7. Есенен празник През учебната 

година 

Учители по ФВС % 100 100 

15.8. Поход до м. Речка През учебната 

година 

Учители по ФВС % 100 100 

15.9. Участие в общински състезания по плуване През учебната 

година 

Учители по ФВС % 100 100 

15.10. Участие в общинския зимен спортен празник През учебната 

година 

Учители по ФВС % 100 100 

15.11. Двустранна среща по волейбол между 

отборите на ППМГ «Акад. Иван Ценов», гр. 

Враца и ППМГ «Екзарх Антим I», гр. Видин по 

През учебната 

година 

Учители по ФВС % 100 100 
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повод патронния празник 

16. Контрол по спазване на държавните образователни изисквания и държавните образователни стандарти 

16.1. Провеждане на превантивен контрол През учебната 

година 

Директора, ЗДУД, 

ЗДАСД 

% 100 100 

16.2. Провеждане на административен контрол През учебната 

година 

Директора, ЗДУД, 

ЗДАСД 

% 100 100 

16.3. Провеждане на педагогически контрол През учебната 

година 

Директора и ЗДУД % 100 100 

16.4. Провеждане на последващ контрол През учебната 

година 

Директора, ЗДУД, 

ЗДАСД 

% 100 100 

16.5. Тематична проверка „Интерактивни методи на 

обучение – предпоставка за качествено 

образование  в прогимназиален етап – V, VI 

VIII клас“ 

ноември - май Директора брой 

обхванат

и 

учители 

0 6 

16.6. Тематична проверка ” Подобряване процеса на 

учене и преодоляване  на трудности в 

усвояването на чужд език чрез развиване на 

ефективни стратегии за учене 

 в VIII клас“ 

ноември-май ЗДУД брой 

обхванат

и 

учители 

0 6 

16.7. Тематична проверка ”Ролята на оценяването 

по математика и физика и астрономия в X и XI 

клас за повишаване мотивацията на учениците 

за учене и качеството на ОВП“ 

ноември-май ЗДУД брой 

обхванат

и 

учители 

0 6 

16.8. Контрол и подпомагане на новоназначени 

учители 

октомври-юни Директора, ЗДУД % 100 100 

16.9. Организация и провеждане на обучението по 

БДП 

ноември-март Директора, ЗДУД брой 

проверк

и 

2 2 

16.10. Изпълнение на плана за квалификационна 

дейност на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ 

юли Директора % из-

пълнени 

дейност

и 

80 100 
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II. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (Приложение1 ) 

 

III. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

№ Време на 

провеждане  

Тематика  Организационни 

бележки  

1.  М. септември Приемане на програма за гражданско и здравно образование на учениците във връзка 

с изпълнение на НП „Мярка без свободен час“. Коригиране картата за ДТВ за 

постигнати резултати от труда на педагогическия персонал.  

 

2.  М. ноември Доклад на главните учители и отговорниците на методическите обединения за 

резултатите от входните нива по учебни предмети и предприети мерки за 

повишаването им през учебната 2017/2018 год.  

 

3.  М. ноември Тематичен педагогически съвет: Ролята на самооценяването за повишаване 

резултатите от образователно възпитателния процес 

 

4.  М. декември 1. Приемане на критерии за прием на ученици в V клас  

2. Изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2018/2019 година.-

Обсъждане на профили,  паралелки  и профилиращи предмети за учебната 2018/2019 

година. 

 

5.  М. февруари 1. Отчет на резултатите от образователно–възпитателния процес през първия учебен 

срок и дейността на главните учители и методически обединения 

2. Доклад на директора и заместник-директорите за резултатите от контролната 

дейност през първия учебен срок 

 

6.  М. април 1.Номинации за присъждане на наградите на Кмета на общината по случай 24 май. 

2.Обсъждане на предложения за налагане на санкции на ученици във връзка с 

нарушения на правилника за дейността на гимназията. 

 

7.  М. май 1. Доклад на класните ръководители за резултатите от образователно-възпитателната  
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дейност на учениците от XII клас. 

2.Допускане до изпити за промяна на оценка на ученици от ХII клас. 

3.Обсъждане и приемане на критериите към показателите за допълнително трудово 

възнаграждение за постигнати резултати от педагогическия персонал. 

4.Избор на знаменосци за учебната 2018/2019 год. 

5.Обсъждане на предложения за налагане на санкции на ученици във връзка с 

нарушения на правилника за дейността на гимназията. 

6.Текущи. 

8.  М. юни 1.Анализ на резултатите от образователно-възпитателната дейност на учениците от 

V-VII клас за учебната 2017/2018 год. 

2.Обсъждане и утвърждаване на ръководители на групи по НП „Ученически 

олимпиади и състезания“ – модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици 

за участие в ученическите олимпиади“.  

3.Текущи. 

 

9.  М. юни 1.Анализ на резултатите от образователно-възпитателната дейност на учениците от 

VIII – XI клас за учебната 2017/2018 год. 

2.Обсъждане и предложение за утвърждаване на график за провеждане на 

поправителни изпити и оформяне на срочна и годишна оценка. 

3.Избор на комисия за разглеждане на предложения за получаване от учителите на 

парични награди за постигнати високи резултати в ОВП.  

4.Текущи. 

 

10.  М. юли 1. Анализ на резултатите от образователно-възпитателната дейност през учебната 

2017/2018 год. 

  2.  Отчет на контролната дейност на Директора и ЗДУД през учебната 2017/2018 

год. 

3. Определяне условията и реда за попълване на свободните места по профили и 

паралелки за учебната 2018/2019 год. 

4.  Отчет на дейността на главните учители, методическите обединения 

педагогическия съветник, училищния психолог и библиотекаря. 
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   5.   Текущи. 

11.  М. септември 1. Приемане на учебни планове за V, VI, VII, VIII и IX клас 

2. Текущи 

 

12.  М. септември 1. Обсъждане и актуалиизиране на стратегия за развитие на училището за периода 

2016-2020 г.;  

2. Обсъждане и приемане на правилник за дейността на училището;  

3.  Обсъждане и приемане на формите на обучение;  

5. Обсъждане и приемане на годишния план за дейността на училището;  

6. Обсъждане и приемане на мерки за повишаване качеството на образованието;  

7. Обсъждане и приемане на програма за превенция на ранното напускане на 

училище;  

7. Обсъждане и приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;  
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Интеграционни връзки  
1. Засилване на интеграционните връзки с други училища от града и страната, със СУ,  

ТУ, УНСС, ЮЗУ „Н. Рилски“ и съвместна дейност с БАН и др.  

2. Продължаване на съвместната дейност с обществени, културни и научни институции 

с цел ефективно подпомагане на възпитателното въздействие върху подрастващите – 

Център за работа с деца,  Регионален исторически музей, Регионална библиотека 

„Христо Ботев“, Младежки дом и др.  

3.  Използване на предоставените от РЗИ база, филми и др.; Център за борба с 

наркомании.  

4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 

практически опит и идеи между учители и специалисти.  

5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел 

подобряване на материалната база   

6.  Съвместна дейност с:  

- РУО на МОН  

- Център за кариерно развитие  

- Областна управа – Враца  

- Община Враца  

- полиция, съдебна власт, прокуратура  

- РЗИ  

- Училищно настоятелство  

- Регионален център за ученически отдих и туризъм  

- социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в 

поведението  

- Регионален съвет по наркотични вещества  

- отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“- община Враца  

- спортни клубове и дружества  

- банки, застрахователни компании и търговски дружества  

- Младежки дом – Враца 

 

 

 

 

 

 IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

1. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

 

№ Дейности Срок Отговорник Контрол 

1.  

Изготвяне на учебни програми за 

избираеми часове (V и VI клас) и ЗИП 

(VII-IX клас) 

14.09.2017 

г. 

ръководителите 

на групите по 

ЗИП и ИУЧ 

ЗДУД 

2.  
Изготвяне на учебни програми за СИП 

и ФУЧ 

14.09.2017 

г. 

ръководителите 

на групите по 

СИП и ФУЧ 

ЗДУД 

3.  

Изготвяне на тематични 

разпределения по учебни предмети и 

на планове на класните ръководители. 

14.09.2017 

г. 

учителите по 

предмети и кл. 

ръководители 

ЗДУД 

4.  Изготвяне на график за провеждане на 21.09.2017 учители и кл. ЗДУД 
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консултации с ученици и родители г. ръководители 

5.  

Включване на учениците от 5. клас в 

организираните от Регионална 

библиотека „Хр. Ботев” „Дни на 

отворените врати” 

04.11.2017

г. 
Иванка Цонкова ЗДУД 

6.  

Организиране на изложба от стари 

учебници, посветена на Деня на 

народните будители. 

м.10. 2017 

г. 

М.Севдалинова 

и учителите по 

БЕЛ 

ЗДУД 

7.  

Отбелязване годишнина от 

Обесването на Васил Левски в 

часовете по литература 

19.02.2018 

г. 
И. Стоянова ЗДУД 

8.  

Отбелязване Денят на европейските 

езици чрез експозе за значението на 

езика „Всеки чужд език е един 

отворен прозорец към света“ и 

литературно четене. 

29.09.2017

г. 
Ани Павлова ЗДУД 

9.  
Изнасяне на представление „Cats“  - 

открит урок  с ученици от 12 клас 

м. 10. 2017 

г. 

Ивалина 

Иванова 
ЗДУД 

10.  
Изнесен урок в РИМ –Враца на тема 

“The Thracian Treasures from Vratsa 

region” с учениците от 8В клас. 

м. 11. 2017 

г. 
Ани Павлова ЗДУД 

11.  

Проект в часовете по английски език в 

12те класове „Създаване на 

криминален сюжет, кастинг за актьори 

и запис на кратък филм “ 

м. 12. 2017 

г. 
Ивалина Иванова ЗДУД 

12.  
Проект в часовете по английски език в 

12те класове „Създаване на блог за 

домашни любимци “ 

м. 01.  2018 

г. 

 

Ивалина Иванова 

 
ЗДУД 

13.  

Проект в часовете по английски език в 

12те класове “Изработване на капсула 

на времето“. 

 

м. 03. 2018 

г. 

Ивалина Иванова 

 
ЗДУД 

14.  

 

Проект в часовете по английски език в 

12те класове „Изработване на 

брошура за еко-туризъм във Враца“ 

м.04.2018 г. Ивалина Иванова ЗДУД 

15.  

Проверка на входното ниво на 

учениците по всички предмети и 

анализ на резултатите по МО 
10.10.2017 

учителите по 

предмети 
ЗДУД 

16.  
Изнесен урок на тема: „ Опазване на 

почви и води“ – РИОКОЗ, гр. Враца 
м.11.2017 г. 

Детелина 

Харизанова 

ЗДУД 

17.  
Ден на отворените врати на СУ „Св. 

Климент Охридски“ 
м.04.2018 г. 

В. Младенова,  

Д. Харизанова и 

Ив. Лалков 

ЗДУД 

18.  
Изнесен урок на тема: „Пречистване 

на отпадни води“ – Пречиствателна 

станция в гр. Мездра 

м.04.2018 г. В. Младенова 
ЗДУД 

19.  
Изнесен урок на тема: „Пречистване 

на отпадни води“ – Пречиствателна 
м.04.2018 г. Мая Байнова 

ЗДУД 
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станция в гр. Мездра 

20.  

Лекция на тема: „Достижения на 

съвременната физика и нейните 

приложения“. Гост – лектор: Доц. д-р 

Калин Гладнишки, СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

м.11-

12.2017 г. 
Пламен Варчев 

ЗДУД 

21.  

Среща на учениците от 11 и 12 

класове със съученичката им Ния 

Кирилова Петкова, участник в 

Международна школа в ЦЕРН 

м.10.2017 г. Пепа Павлова 

ЗДУД 

22.  

Среща на учениците от 11 и 12 

класове с г-жа Пепа Павлова, 

участник в програмата на МОН за 

ЦЕРН 

м.10.2017 г. Пепа Павлова 

ЗДУД 

23.  
Ден на отворените врати на ППМГ 

„Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца. Тема: 

„Физиката ли? Че то е много просто.“ 

м.04-

05.2018 г. 

Пепа Павлова, 

Марияна Ганчева и 

Пламен Варчев 

ЗДУД 

24.  
Изнесен урок в РИМ Враца на тема 

„Културното наследство на 

Българското възраждане“ – VI клас 

м.11.2017 г. Валя Илиева 
ЗДУД 

25.  

Изнесен урок в РИМ Враца на тема 

„Тракийската култура-културата и 

изкуството на тракийските племена 

трибали“ – VII клас 

м.03.2018 г. Валя Илиева 

ЗДУД 

26.  

Участие в младежкото състезание за 

отбелязване годишнина от гибелта на 

Василзирано от Младежки дом Враца 

и мероприятие на РИМ Враца 

м.02.2018 г. Илия Ваков 

ЗДУД 

27.  
Участие в конкурса за рисунка 

„Ботевска работилница“, организиран 

от Община Враца 

м.05. 2018 г. Г.Романова 

 

ЗДУД 

28.  
Участие в областен преглед на 

вокалните състави и индивидуални 

изпълнения-гр. Враца 

м.05.2018 г. И.Ставрева 
 

ЗДУД 

29.  

Изнесено обучение за V клас с 

практическа дейност – наблюдение и 

запознаване с характерни паметници 

на тракийската култура в родния край-

РИМ, Враца 

м.02.2018 г. Валя Илиева 

 

ЗДУД 

30.  
Екскурзия за ученици от V клас с 

учебна цел – Антична крепост Кастра 

ад Монтанезиумгр. Монтана 

м.06. 2018 г. Валя Илиева 
ЗДУД 

31.  

Провеждане на изнесено обучение с 

ученици от VIII г, IX г, X г, XI г, и 

XIIг класове в център Натура“ върху 

раздел „Природно-географски наука“ 

м.10.2017 г.-

м.04.2018 г. 

Цв. Иванова, Б. 

Благоева и М. 

Златунова 

ЗДУД 

32.  

Изнесен урок с ученици от VIII г, IX г, 

X г, XI г и XII г класове в РИМ на 

тема: „Многообразието на скалите и 

скалните образования в Стара 

планина“ 

м.10-11. 

2017 г. 

Цв. Иванова, Б. 

Благоева и М. 

Златунова 

ЗДУД 
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33.  
Организиране и провеждане на 

„зелено училище“ в геограските 

паралелки 

м.10-12. 

2017 г. 

Цв. Иванова, Б. 

Благоева  
 

34.  

Актуализиране на информационните 

табла за ДЗИ и НВО - 2018 г. - 

програми, дати, графици за дейности. 

през 

годината 

пед. съветник и 

уч. психолог 
ЗДУД 

35.  

Програма Еразъм+ на Европейската 

комисия – Международен проект 

“Раздвижи тялото и ума си – 

здравословен начин на живот за 

юношите“. 

2016-

2018г. 

Калина 

Николова 
ЗДУД 

36.  

Прилагане на стандартизирани тестове 

за проверка на подготовката и 

знанията на учениците, като за целта 

се създаде банка от тестове по 

предмети и възрастови групи. 

през 

годината 

учителите по 

учебни предмети 
ЗДУД 

37.  

Прилагане в работата на учителите 

интерактивни методи, принципи на 

екипната работа и др., които създават 

навици за самостоятелно учене, при 

което учителят е консултант, а не само 

източник  на информация. 

през 

годината 

учителите по 

учебни предмети 
ЗДУД 

38.  

Стимулиране на учениците за 

изготвяне на собствени презентации 

по определени теми, което да 

допринася за повишаване на знанията 

в дадена област 

през 

годината 

учителите по 

учебни предмети 
ЗДУД 

39.  

Стимулиране на учениците с изявени 

способности и интереси за участие в 

олимпиади и състезания. 

през 

годината 

учителите по 

учебни предмети 
ЗДУД 

40.  

Консултиране на ученици от XI и XII 

клас във връзка с кариерното им 

развитие 

през 

годината 

учителите по 

учебни предмети 

и кл. 

ръководители 

ЗДУД 

41.  

Полагане на усилия от всички учители 

за подобряване езиковата култура на 

учениците; да санкционират грешките 

както в писмените, така и в устните 

им изяви. 

през 

годината 
учителите по 

учебни предмети 
ЗДУД 

42.  

Изработване на рекламни материали, 

свързани с образователно-

възпитателния процес и 

извънкласните дейности на 

училището. 

през 

годината 
Н.Ангелова и 

Ил. Вутова 
ЗДУД 

43.  

Поддържане участието на ППМГ 

„Акад. Ив. Ценов“ в системата ,,Учене 

през целия живот” към Microsoft 

през 

годината Н. Ангелова ЗДУД 

44.  
Интернет – територия на ученика – 

публикуване на успешни сайтове и 

през 

годината 
Н. Ангелова ЗДУД 
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разработки 

45.  

Изготвяне на постери и презентации 

за информационната система на 

гимназията за важни исторически 

събития от националния календар 

през 

годината Л. Карамелска 

Ил. Ваков 
ЗДУД 
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2. ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ 

 

№ Дейности Срок Отговорник Контрол 

1.  

Участия на общински, областни и 

национални кръгове на олимпиади 

по: 

-Български език и литература 

- Английски език 

- Немски език 

- Руски език 

- Математика 

- Информатика 

- Информационни технологии 

- Математическа лингвистика 

- Философия 

- История и цивилизация 

- Гражданско образование 

- Физика 

- Астрономия 

- Химия и ООС 

- Биология и ЗО 

- География и икономика 

по график                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Главните 

учители и 

ръководителите 

на МО 

ЗДУД 

2.  Есенен крос м.10.2017 г. Т. Тинковски ЗДУД 

3.  

Междунароно математическо 

състезание «Математика без 

граници» 

по график В. Вълова ЗДУД 

4.  
Организиране и участие в цветна 

олимпиада по предмети м. 10. 2017 г. 

учителите по 

учебни 

предмети 

ЗДУД 

5.  

Международно състезание по 

информатика и компютърна 

грамотност „Бобър“ (6 А, Б, 7 А, Б,  

8 В клас) 

м.10. 2017 г. 

учителите по 

Информатика и 

ИТ 

ЗДУД 

6.  

Национален есенен турнир (НЕТ) 

по информационни технологии 

„Джон Атанасов“ – София 
м.12. 2017 г. С. Каменова ЗДУД 

7.  
Математическо състезание 

«Черноризец Храбър» 
м.11.2017 г. В. Иванова ЗДУД 

8.  
Есенно математическо състезание-

София 
м.11.2017 г. В. Вълова ЗДУД 

9.  
Математическо състезание «Иван 

Салабашев» 
01.12.2017 г. В. Иванова ЗДУД 

10.  Подготовка и участие  в УчИМИ 
м. декември – м. 

януари 

С. Каменова, В. 

Вълова 
ЗДУД 

11.  
Коледно математическо 

състезание 
м.12.2017 г. В. Иванова ЗДУД 

12.  Зимнo математическо състезание по график В. Вълова ЗДУД 

13.  
Математическо състезание 

«Европейско  кенгуру» 
по график В. Иванова ЗДУД 

14.  
Пролетни математически 

състезания по математика 
по график В. Вълова ЗДУД 
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15.  
Великденско математическо 

състезание 
по график В. Иванова ЗДУД 

16.  
Есенно национално състезание по 

физика 
по график М. Ганчева ЗДУД 

17.  
Ключови компетентности по 

природни науки 
по график М. Ганчева ЗДУД 

18.  
Национално състезание по 

география и икономика 
по график Цв. Иванова ЗДУД 

19.  
Математически турнир по 

елементарна математика «Проф. Б. 

Боянов» 

по график 
М. Йорданов 

К. Конов 
ЗДУД 

20.  
Турнир по баскетбол и волейбол с 

участие на отбори от Враца и 

Видин 

м. 03. 2018 г. Т. Тинковски ЗДУД 

21.  

Национално състезание по 

информационни технологии  - 

Благоевград 
м. 03. 2018 г. С. Каменова ЗДУД 

22.  Многоезично състезание по график Ани Павлова ЗДУД 

23.  Лингвистично кенгуру по график Ани Павлова ЗДУД 

24.  
Състезание по комуникативни и 

речеви умения 
по график Ани Павлова ЗДУД 

25.  Състезание по креативно писане по график Ани Павлова ЗДУД 

26.  

Международен конкурс за 

компютърна рисунка и колаж 

„Творчество без граници“ 

(онлайн) – Хасково 

м. 04. 2018 г. С. Каменова ЗДУД 

27.  

Национално състезание по 

информационни технологии, 

визуални изкуства и програмиране 

„Аз мога – тук и сега“ – Девин 

м. 04. 2018 г. С. Каменова ЗДУД 

28.  
Национален ученически конкурс 

„Не се гаси туй, що не гасне“ м. 04. 2018 г. 
Учители по 

БЕЛ и ИТ 
ЗДУД 

29.  
Национално състезание по уеб 

разработване WEBLOZ м. 04. 2018 г. С. Каменова ЗДУД 

30.  

Национален конкурс за 

мултимедиен продукт „Върви, 

народе възродени“ 
м. 05. 2018 г. И. Вутова ЗДУД 

31.  
Математическо състезание 

„Питагор“ 
По график В. Вълова ЗДУД 

32.  
Национално състезание „Ключът 

на музиката“ 
По график И. Ставрева ЗДУД 

33.  
Участия в «Ученически игри» по 

видове спорт в отделните етапи 
по график Т.Тинковски ЗДУД 

34.  
Лекоатлетическа щафета - 

общинска 
м. 05. 2018 г. Т. Тинковски ЗДУД 

 

 

 

3. УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ 
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№ Дейности Срок Отговорник Контрол 

1.  

Участие в градските тържества по 

повод 6 септември – ден на 

Съединението 

6 септември Р. Вълчева ЗДУД 

2.  

Ден на немския език - среща на 

приятелите на немския език от града 

в читалище „Развитие“. 

10-12.09 

2017 г. 

преподавателите 

по НЕ 
ЗДУД 

3.  

Откриване на учебната година. 

Връчване на ежегодна награда 

«Ученик на годината» 

15.09.2017 г. М. Иванова 
ЗДУД, 

Директора 

4.  
Отбелязване деня на Независимостта 

на България 
22.09.2017 г. 

кл. 

ръководители 
ЗДУД 

5.  
Отбелязжане световния ден на 

астрономията 
24.09.2017 г. М. Ганчева ЗДУД 

6.  
Отбелязване на Европейския ден на 

езиците 
26.09.2017 г. А. Павлова ЗДУД 

7.  
Отбелязване на Световния ден за 

защита на животните 
04.10.2017 г. Г. Христозков ЗДУД 

8.  
Отбелязване на международния ден 

на учителя 
05.10.2017 г. Л. Цекова ЗДУД 

9.  
Честване Деня на народните 

будители 
1.11.2017 г. 

кл. 

ръководители 
ЗДУД 

10.  
Отбелязване международния ден 

на околната среда – 6 ноември 6.11. 2017 г. Г. Христозков ЗДУД 

11.  Празник на християнското семейство 21.11.2017 г. Ив. Стоянова ЗДУД 

12.  
Отбелязване на Деня за борба срещу 

СПИН 
01.12.2017 г. Л. Иларионова ЗДУД 

13.  
Коледен благотворителен концерт и 

изложба-базар 
м.12.2017г. Г. Романова ЗДУД 

14.  
Отбелязване на Месеца на 

трезвеността 
м.02.2018 г. Л. Цекова ЗДУД 

15.  
Трети март – национален празник на 

Р. България 
03.03.2018 г. Л. Иларионова 

ЗДУД, 

Директора 

16.  
Тържество по повод патронния 

празник  на гимназията 
11.05.2018 г. Комисия Директор 

17.  
Отбелязване на 22 март – Световен 

ден на водата 
22.03.2018 г. 

Д. Харизанова, 

В. Младенова, 

Христова 

ЗДУД 

18.  
Отбелязване Световния ден на 

Земята 
м. 04.2018 г. 

Д. Харизанова, 

В. Младенова, 

Христова 

ЗДУД 

19.  
Ден на Европа – ученическо 

самоуправление 
09.05.2018 

Л. Цекова 

Л. Иларионова 
ЗДУД 

20.  Изпращане на випуск'2018 15.05.2018 г. Л. Иларионова Директор 

21.  
Участие в похода Козлодуй - 

Околчица 
м. 05. 2018 г. 

учителите по 

ФВС 
ЗДУД 

22.  
Ден на славянската писменост и 

култура 
24.05.2018 г. Л. Иларионова Директор 

23.  
Участие в тържествата по повод 

Деня на Ботев и загиналите за 

освобождението на България – 2 юни 

02.06.2018г. 

Л. Цекова 

Л. Иларионова и 

учителите по 

ЗДУД 
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ФВС 

24.  
Тържество за завършване на основно 

образование- VII клас 
15.06.2018 г. Л. Цекова Директор 

25.  
Тържествено връчване на дипломите 

за завършване на средно образование 
до 22.06.2018 г. Л. Иларионова 

ЗДУД, 

Директора 

 
 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНА, СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА  

ДЕЙНОСТ 

№ Дейности Срок Отговорник Контрол 

1. 

Превантивна работа с трудовия 

колектив и всички ученици за създаване 

на атмосфера за недопускане рушене и 

унищожаване на училищното 

имущество 

постоянен 

Л. 

Йорданова, 

Л. Цекова и 

Л. 

Иларионова, 

кл. 

ръководители 

Директора 

2. 
Осигуряване на материали и 

консумативи 
постоянен Л. Йорданова Директора 

3. 

Определяне на приоритетите при 

обогатяване на материално-

техническата база 

м.10. 2017 

г. 
ЗДАСД Директора 

4. 
Задоволяване на потребностите от 

учебно-технически средства 

м.09.2017г. 

м.05.2018 

г. 

ЗДАСД Директора 

5. 

Изготвяне на план за периодично 

основно хигиенизиране на училищната 

сграда и прилежащите й площи 

м.09.2017 

г. 

м. 04. 2018 

г 

ЗДАСД Директора 

6. 

Изготвяне на план за работа при зимни 

условия и осигуряване на нормален 

учебен процес 

м. 09.2017 

г. 

 

ЗДАСД Директора 

7. 
Планиране на строително-ремонтни 

работи 

м.01 – 

м.02.2018 

г. 

ЗДАСД Директора 

7. 

Осигуряване на медицинско 

обслужване на училището при 

провеждане на училищни мероприятия 

постоянен ЗДАСД Директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА 

бул.  „Демокрация” №18,  3000, Враца 
тел./факс: 092/ 62 60 43 

 

Приложение1 

ГОДИШЕН ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  

В ППМГ „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ“,  

ГР. ВРАЦА 
 

ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

Настоящият план е изготвен на основание ЗПУО и Наредба № 12/01.09.2016 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти; приет по Решение на ПС с протокол № 14/11.09.2017 г. и е 

неразделна част от годишния план на  ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца. 
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І. АНАЛИЗ: 
 

 През изминалата година квалификационната и методическата дейност в ППМГ „Акад. 

Иван Ценов“ се осъществи от следните Културно-образователни области и МО: 

КОО «Математика, информатика и информационни технологии» с методични обединения: 

Математика; 

Информатика и информационни технологии. 

КОО «Природни науки» с методични обединения: 

Биология и здравно образование; 

Химия и опазване на околната среда; 

Физика и астрономия. 

и самостоятелни методически обединения по: 

История и цивилизация; 

География и икономика; 

Философски цикъл; 

Физическо възпитание и спорт 

Български език и литература; 

Чужди езици. 

Основна цел на педагогическия екип на ППМГ“Акад. Ив. Ценов“, гр. Враца бе да предостави 

висококачествени педагогически услуги на своите ученици. След анализ на постиженията и 

пропуските през учебната 2016/2017 г. в процес на дискутиране нашият педагогически екип 

стигна до заключението, приоритетите за миналата учебна година да бъдат съобразени с 

Националния план за изпълнение на дейностите по националната стратегия за развитие на 

педагогическите кадри /2014-2020/. Националният план /2014-2020/ е съгласуван с целите на 

Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 

2020“, със Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението 

„Образование и обучение 2020“, с Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 

2014-2020 година /конкретно с тематичната цел за инвестиране в образованието, училищното 

и извънучилищното обучение и професионалната квалификация през целия живот/, с 

Програмата за подкрепа за устойчива и качествена заетост и трудова мобилност и с проекта 

на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2020“. 

Наши приоритети през миналата учебна година бяха: създаване на условия и мотивация за 

развитие и самоусъвършенстване на педагогическите кадри, директори и помощник-

директори на ППМГ „Акад. Ив. Ценов“, гр. Враца чрез организиране на квалификационни 

курсове за формиране на компетентности по приоритетни направления. Участие на 

учителите в конференции, семинари и други квалификационни форми. 

По-голямата част от целите на методическите обединения за учебната 2016/2017 г. бяха 

постигнати. Показаните високи резултати на националното външно оценяване в седми клас и 

осми клас и на държавните зрелостни изпити показват, че нивото на преподаване в ППМГ 

«Акад. Иван Ценов» е на много високо ниво. Потребностите обосноваваха темите на 

лекциите, семинарите и практикумите за извънучилищна квалификация и дейностите, 

включени във вътрешноучилищната квалификация. Идентифирането на потребностите от 

участие в различни квалификационни форми  се осъществяваше чрез: 

разговори и обсъждания в методичните обединения и КОО; 

Разговори с учителите с цел проучване на потребностите и желанията за квалификационна 

дейност; 

Изградената система за квалификационната дейност в училище спомогна за развитието и 

усъвършенстването на педагогическото майсторство на учителите, за повишаване на техните 

компетентности по различни въпроси в сферата на образованието и за тяхното 

професионално издигане. През учебната година 5 учители защитиха успешно ПКС. 
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Въпреки постигнатите резултати, все още има какво да се желае по отношение на 

прилагането на нови педагогически практики в учебния процес, на усъвършенстване на 

педагогическото майсторство на учителите с цел повишаване интереса и мотивацията за 

учене у подрастващите, на взаимодействие със семейството, на коректното и професионално 

водене на училищната документация.   

Затруднения при провеждане на квалификационните дейности: Обикновено се провеждат 

през учебно време или в съботите и неделите.  Първото е свързано с отсъствия на учители от 

училище и заместване, което затруднява учебния процес, а второто лишава учителите от 

възможност за активна почивка.  

Силни страни:  

-обогатяване и преосмисляне на съвременната методика;  

-споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и 

форми на реализация;  

-създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 

 -експериментиране с нови идеи; 

 -създаване на нови контакти.  

Слаби страни: 

 - проведените външни квалификации не винаги отговарят на очакванията на учителите;  

- част от проведените външни квалификации нямат необходимата практическа насоченост по 

предмети. 

 

II. ОСНОВНА ЦЕЛ: 
 

Основната цел на професионалното развитие на учителите и педагогическите специалисти в 

училище за учебната 2017/2018 г. е усъвършенстване и обогатяване компетентностите на 

учителите и педагогическите специалисти в училище за ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие – да съдейства за подобряване 

качеството на работа на учителите и успешно усвояване на учебното съдържание от 

учениците, да повишава мотивацията за учебна дейност чрез разнообразни форми за 

проверка и оценка на знанията на учениците, да усъвършенства организацията и методиката 

на преподаване, да стимулира за участие на педагогическите кадри в квалификационни 

форми на училищно, общинско и национално равнище.  

 

III. ПОДЦЕЛИ: 
 

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

педагогическите специалисти и създаване на мотивация за тяхното саморазвитие и 

усъвършенстване, чрез участието им в различни вътрешно и 

външноквалификационни дейности. 

2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез подобряване 

качеството на преподаване, чрез повишаване квалификацията и професионалните 

умения на учителите и педагогическите кадри. 

3. Повишаване мотивацията за учене на учениците, постигане на високи и трайни 

резултати при овладяване на ДОИ и ДОС и формиране на умения и навици за тяхното 

практическо приложение; 

4. Прилагане на иновативни методи и технологии и добри педагогически практики в 

образователно-възпитателния процес в съответствие със съвременните български и 

европейски норми и ценности. 
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IV. ЗАДАЧИ: 
 

1. Усъвършенстване системата за професионална квалификационна дейност в училище, 

чийто план е неразделна част от годишния план на училището; 

2. Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, 

продължаваща и продължаваща) на педагогическите специалисти, както и за 

мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в 

контекста на ученето през целия живот. 

3.  Създаване условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

4. Планът за професионално развитие на педагогическите специалисти да съдейства за 

успешното усвояване на учебното съдържание по предмети, с цел постигане на 

високи резултати на ДОИ и ДОС и за развитие на уменията на учениците за решаване 

на проблеми. 

5. Създаване на  мотивация за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за 

проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

6. Поставяне на ученика в активна позиция при усвояване на учебното съдържание по 

различните учебни предмети. 

7. Стимулиране желанието на педагогическите специалисти за кариерно развитие чрез 

даване на обществена гласност на техните постижения; 

8. Засилване работата по утвърждаване на методическите обединения като действена 

форма за самоусъвършенстване и създаване на система за съхранение и споделяне на 

опита на педагогическите специалисти. 

9. Подпомагане работата на класните ръководители за изграждане на гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно образование. 

10. Използване механизмите, дадени от нормативната уредба, за мотивиране на учителите 

за кариерно развитие. 

11. Поддържане на регистър за проведените дейности от плана за квалификационна 

дейност на учителите и педагогическите специалисти за учебната 2017/2018 г. 
 

V. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 
 

1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти чрез вътрешно-

училищна система за квалификация. 

2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, така че 

образователните резултати да отговарят на съвременните изисквания на обществото и 

на европейските образователни норми и ценности. 

3. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката знанията на 

учениците. 

4. Осъществяване на самостоятелна и активна училищна политика с европейска 

насоченост, отговаряща на динамичните изисквания на настоящето и бъдещето, 

поставяща в центъра на образователния процес ученикът, с неговите заложби, 

интереси и потребности. 

5. Предоставяне на максимално добри  условия за качествено обучение, възпитание, 

труд и реализация на подрастващите в демократичното общество. 

6. Предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и 

изисквания за качество. 

7. Разширяване и утвърждаване на работата по образователни програми и проекти с цел 

привличане на средства за реализиране на основните цели на училището. 
 

VI. ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

НА УЧИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
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 сбирки на методически обединения; 

 работни срещи и дискусии; 

 обучителни семинари и тренинги; 

 посещение и обсъждане на открити уроци; 

 взаимно посещение на уроци; 

 обучение за придобиване на ПКС; 

 онлайн обучения; 

 онлайн споделяне; 

 участие в конференции, конкурси, пленери и др. 
 

 

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Подобрена система за квалификационна дейност в училище; 

2. Квалифицирани педагогически специалисти, отговарящи на изискванията на 

съвременните условия; 

3. Мотивирани учители за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите 

им в контекста на ученето през целия живот; 

4. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни 

информационни и мрежови технологии чрез иновации и обмяна на добри 

педагогически практики в образователно-възпитателния процес; 

5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и 

неуспехи, трудности и проблеми; 

6. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и по-голям брой ученици, покрили 

ДОИ и ДОС на ниво над средното за страната; 

7. Мотивирани за учене ученици чрез използване на разнообразни форми на проверка и 

оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания; 

8. Действащи методически  обединения като форма за усъвършенстване и 

професионално израстване на педагогическите кадри; 

9. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности  и популяризиране на 

резултатите от тях. 
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VIII. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ:     
 

 

№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

1. Методично обединение „Български език и литература“ 

1.  

Определяне на дефицити в работата на 

обединението с насока за 

квалификационни дейности  

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда М. Севдалинова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов 

2.  
Анализ на резултатите по БЕЛ от НВО 

и ДЗИ за учебната 2016/2017 г. 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда М. Севдалинова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов 

3.  

Методическа дискусия на тема 

„Изисквания и рамка за провеждане на 

входните нива“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда М. Севдалинова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов 

4.  

Методическа дискусия на тема: 

„Прилагане на новите учебни 

програми по БЕЛ в VII и IX клас“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
декемв

ри 
Няма нужда М. Севдалинова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов 

5.  

Методическа дискусия на тема: 

„Готови ли сме за НВО и ДЗИ? 

Запознаване със специфика и 

условията за провеждане.“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
април 

Няма нужда М. Севдалинова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов 

6.  
Запознаване с основните акценти на 

ДОС за училищното образование 

продължава

ща 
2 часа Всички 

учители 

м. 
септем

ври 
Няма нужда 

Директора и 

ЗДУД 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

7.  

Методическа дискусия за обсъждане 

на добри и иновативни практики на 

преподаване на БЕЛ в обединението  

продължава

ща 
4 часа Учителите 

м. 
април 

Няма нужда М. Севдалинова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 
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№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

8.  
Анализ на резултатите по БЕЛ от НВО 

и ДЗИ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
април 

Няма нужда М. Севдалинова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

9.  
Анализ на резултатите от олимпиади и 

състезания 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
април 

Няма нужда М. Севдалинова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

2. Методично обединение „Чужди езици“ 

1.  

Определяне на дефицити в работата 

на обединението с насока за 

необходими квалификационни 

дейности  

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда А.Павлова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

2.  

Методическа дискусия на тема: 

„Изисквания и рамка за провеждане 

на входните нива“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда А.Павлова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

3.  

Методическа дискусия на тема: 

„Прилагане на новите учебни 

програми по чужд език в VII и IX 

клас“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
януари 

Няма нужда Ани Павлова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

4.  

Открит урок на тема „Teaching 

Grammar and Making It Fun“ с 

ученици от 12 А клас. 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
декемв

ри  
Няма нужда  Ани Павлова.  

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

5.  

Открит урок на тема „Life Without 

Phrasal Verbs“ с ученици от IX Е 

клас.  

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
декемв

ри  
Няма нужда  Мая Генкова  

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 
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№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

6.  

Открит урок на тема „Използване 

на интерактивни методи при 

преподаването на английски език“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
февруа

ри 
Няма нужда 

 Ивалина 

Иванова  

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

7.  
Запознаване с основните акценти на 

ДОС за училищното образование 

продължава

ща 
2 часа Всички 

учители 

м. 
септем

ври 
Няма нужда 

Директора и 

ЗДУД 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

8.  

Методическа дискусия на тема: 

„Проектната дейност в часовете  по 

чуждоезиково обучение“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
април  

Няма нужда А.Павлова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

9.  

Анализ на резултатите от 

олимпиади и състезания 

(Олимпиади по АЕ/НЕ /РЕ, 

многоезично състезание, 

лингвистично кенгуру, състезание 

по комуникативни и речеви  

умения и състезание по креативно 

писане) 

продължава

ща 
4 часа Учителите 

м. май-
юни 

Няма нужда А. Павлова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

10.  

Методическа дискусия за 

обсъждане на добри и иновативни 

практики на преподаване на чужд 

език  в обединението  

продължава

ща 
4 часа Учителите м. юни Няма нужда А. Павлова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

3. КОО „Математика, информатика и информационни технологии“ 

1.  
Определяне на дефицити в работата 

на обединението с насока за 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
септе
мври 

Няма 

нужда 
В. Вълова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 
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№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

необходими квалификационни 

дейности  

2.  

Методическа дискусия на тема: 

„Изисквания и рамка за провеждане 

на входните нива“ 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
септе
мври 

Няма 

нужда 
В. Вълова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

3.  

Методическа дискусия на тема: 

„Прилагане на новите учебни 

програми по математика, 

информатика и ИТ в VII и IX клас“ 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
януар

и 

Няма 

нужда 

А. Банчева 

Ст. Каменова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

4.  

Методическа дискусия на тема: 

„Проектната дейност в часовете  по 

математика“ 

продължав

аща 
4 часа Учителит

е 
м. 

април  

Няма 

нужда 

А.Банчева, 

Цв. Василева 

и Р. Генова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

5.  

Методическа дискусия на тема: 

„Онлайн генератори на работни 

листи по математика“ 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
декем
ври  

Няма 

нужда 
Калин Конов  

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

6.  
Открит урок на тема „Графика на 

геометрични функции в Х клас“ 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
декем
ври  

Няма 

нужда 

Веселка 

Вълова  

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

7.  

Открит урок на тема 

„Тригонометрични функции на 

обобщен ъгъл в ХI клас“ 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
февру

ари 

Няма 

нужда 
 Р. Генова  

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

8.  

Приложение на облачните 

технологии в часовете по 

математика - тренинг 

продължав

аща 
8 часа Учителит

е 

м. 
октом

ври 

Няма 

нужда 
В. Иванова  

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 
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№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

9.  
Запознаване с основните акценти на 

ДОС за училищното образование 

продължав

аща 
2 часа Всички 

учители 

м. 
септе
мври 

Няма 

нужда 

Директора и 

ЗДУД 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

10.  

Открит урок на тема 

„Преобразуване на графично 

изображение и части от него в V 

клас“ - състезание 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
февру

ари 

Няма 

нужда 

Н. Ангелова 

Ц. 

Парашкевова  

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

11.  
Открит урок на тема „Безопасен 

интернет в VI клас“  

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 
м. 

март 

Няма 

нужда 
К. Христова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

12.  

Открит урок на тема 

„Интерактивни презентации в VII 

клас“  

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 
м. 

юни 

Няма 

нужда 
Л. Маркова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

13.  

Открит урок на тема „Правила за 

инсталиране на периферни 

устройства и използването им в 

VIII г клас“  

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
декем
ври 

Няма 

нужда 
Ст. Димитров 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

14.  

Открит урок на тема „Състезание за 

най-добър уеб сайт между VIII а,б,в 

клас“  

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
декем
ври 

Няма 

нужда 

Ст. Каменова 

Ил. Вутова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

15.  
Анализ на резултатите от 

олимпиади и състезания  

продължав

аща 
4 часа Учителит

е 

м. 
май-
юни 

Няма 

нужда 
В. Вълова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

16.  

Методическа дискусия за 

обсъждане на добри и иновативни 

практики на преподаване на 

математика, информатика и ИТ в 

продължав

аща 
4 часа Учителит

е 
м. 

април 

Няма 

нужда 
В. Вълова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 
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№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

КОО-то 

4. КОО „Природни науки“ 

1.  

Определяне на дефицити в работата 

на обединението с насока за 

необходими квалификационни 

дейности  

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
септе
мври 

Няма 

нужда 
М. Ганчева 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

2.  

Методическа дискусия на тема: 

„Изисквания и рамка за провеждане 

на входните нива“ 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
септе
мври 

Няма 

нужда 
М. Ганчева 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

3.  

Методическа дискусия на тема: 

„Прилагане на новите учебни 

програми по физика и астрономия в 

VII и IX клас“ 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
януар

и 

Няма 

нужда 

П.Павлова 

В. Младенова 

С. Илчева 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

4.  

Методическа дискусия на тема: 

„Проектната дейност в часовете  по 

природни науки“ 

продължав

аща 
4 часа Учителит

е 
м. 

април  

Няма 

нужда 
М. Ганчева 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

5.  
Открит урок в IХ клас на тема 

„Увод в механиката“ 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
октом
мври  

Няма 

нужда 

Марияна 

Ганчева 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

6.  
Открит урок в ХI клас на тема 

„Химично равновесие“ 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 

м. 
февру

ари 

Няма 

нужда 
 С. Илчева  

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

7.  
Открит урок „Състезание по химия 

и биология между VIII д клас и VIII 

продължав

аща 
2 часа Учителит

е 
м. 

март 

Няма 

нужда 

В. Младенова 

М. Байнова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 



41 
 

№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

е клас“ 

8.  
Запознаване с основните акценти за 

учебната 2017/2018 г. 

продължав

аща 
2 часа Всички 

учители 

м. 
септе
мври 

Няма 

нужда 

Директора и 

ЗДУД 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

9.  
Анализ на резултатите от 

олимпиади и състезания  

продължав

аща 
4 часа Учителит

е 

м. 
май-
юни 

Няма 

нужда 
М. Ганчева 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

10.  

Методическа дискусия за 

обсъждане на добри и иновативни 

практики на преподаване в КОО-то  

продължав

аща 
4 часа Учителит

е юни 
Няма 

нужда 
М. Ганчева 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

5. Методическо обединение „История и цивилизация“ 

1.  

Определяне на дефицити в работата 

на обединението с насока за 

необходими квалификационни 

дейности  

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда Л. Карамелска 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

2.  

Методическа дискусия на тема: 

„Изисквания и рамка за провеждане 

на входните нива“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда Л. Карамелска 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

3.  

Методическа дискусия на тема: 

„Прилагане на новите учебни 

програми по история и цивилизация 

в VII и IX клас“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
януари 

Няма нужда Л. Карамелска 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

4.  
Методическа дискусия на тема: 

„Проектната дейност в часовете  по 

продължава

ща 
4 часа Учителите 

м. 
април  

Няма нужда Л. Карамелска 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 



42 
 

№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

история - Устната история като 

метод за съхранение на 

историческата памет“ 

5.  

Открит урок в ХI клас на тема 

„Българското семейство в епохата 

на тоталитаризма“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
април  

Няма нужда Л. Карамелска 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

6.  
Запознаване с основните акценти за 

учебната 2017/2018 г. 

продължава

ща 
2 часа Всички 

учители 

м. 
септем

ври 
Няма нужда 

Директора и 

ЗДУД 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

7.  
Анализ на резултатите от 

олимпиади и състезания  

продължава

ща 
4 часа Учителите 

м. май-
юни 

Няма нужда Л. Карамелска 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

8.  

Методическа дискусия за обсъжда-

не на добри и иновативни практики 

на преподаване на учебния предмет 

история и цивилизация  

продължава

ща 
4 часа Учителите м. юни Няма нужда Л. Карамелска 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

6. Методическо обединение „География и икономика“ 

1.  

Определяне на дефицити в работата 

на обединението с насока за 

необходими квалификационни 

дейности  

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда Б. Благоева 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

2.  

Методическа дискусия на тема: 

„Изисквания и рамка за провеждане 

на входните нива“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда Б. Благоева 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 
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№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

3.  

Методическа дискусия на тема: 

„Прилагане на новите учебни 

програми по чужд език в VII и IX 

клас“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
януари 

Няма нужда Б. Благоева 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

4.  

Методическа дискусия на тема: 

„Практическа работа в часовете  по 

география и икономика“ 

продължава

ща 
4 часа Учителите 

м. 
април  

Няма нужда Б. Благоева 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

5.  

Методическа дискусия на тема: 

„Информационните технологии в 

часовете  по география и 

икономика“ 

продължава

ща 
4 часа Учителите 

м. 
април  

Няма нужда Л. Маркова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

6.  

Открит урок състезание между 

ученици от XI г клас и XII г клас на 

тема „Природна география на 

България“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 10-
11 

Няма нужда 
Цв. Иванова 

Б. Благоева 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

7.  
Запознаване с основните акценти за 

учебната 2017/2018 г. 

продължава

ща 
2 часа Всички 

учители 

м. 
септем

ври 
Няма нужда 

Директора и 

ЗДУД 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

8.  
Анализ на резултатите от 

олимпиади и състезания  

продължава

ща 
4 часа Учителите 

м. май-
юни 

Няма нужда Б. Благоева 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

9.  

Методическа дискусия за 

обсъждане на добри и иновативни 

практики на преподаване на 

учебния предмет география и 

икономика  

продължава

ща 
4 часа Учителите м. юни Няма нужда Б. Благоева 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 
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№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

7. Методическо обединение „Изкуство и технологии“ 

1.  

Определяне на дефицити в работата 

на обединението с насока за 

необходими квалификационни 

дейности  

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда Г. Романова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

2.  

Методическа дискусия на тема: 

„Изисквания и рамка за провеждане 

на входните нива“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда Г. Романова 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

3.  

Методическа дискусия на тема: 

„Прилагане на новите учебни 

програми по изобразително 

изкуство, музика и технологии и 

предприемачество  в VII клас“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
януари 

Няма нужда Г. Романова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

4.  

Методическа дискусия на тема: 

„Практическа работа в часовете  по 

музика, изобразително изкуство и 

технологии и предприемачество“ 

продължава

ща 
4 часа Учителите 

м. 
април  

Няма нужда Г. Романова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

5.  

Методическа дискусия на тема: 

„Информационните технологии в 

часовете  по музика, изобразително 

изкуство и технологии и 

предприемачество“ 

продължава

ща 
4 часа Учителите 

м. 
април  

Няма нужда М. Аврамова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 
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№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

6.  

Открит урок – Изложба от 

произведения на ученици от V, VI, 

VII и VIII  клас в РИМ с музикални 

изпълнения 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. май-
юни 

Няма нужда Г. Романова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

7.  
Запознаване с основните акценти за 

учебната 2017/2018 г. 

продължава

ща 
2 часа Всички 

учители 

м. 
септем

ври 
Няма нужда 

Директора и 

ЗДУД 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

8.  
Анализ на резултатите от конкурси 

и състезания  

продължава

ща 
4 часа Учителите 

м. май-
юни 

Няма нужда Г. Романова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

8. Методическо обединение  „Физическо възпитание и спорт“ 

1.  

Определяне на дефицити в работата 

на обединението с насока за 

необходими квалификационни 

дейности  

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
септем

ври 
Няма нужда Ф. Филипов 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

2.  

Методическа дискусия на тема: 

„Методи за повишаване 

мотивацията на някои ученици за 

занимания със спорт“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
януари 

Няма нужда Ф. Филипов 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

3.  

Методическа дискусия на тема: 

„Има ли място агресията в спорта? 

Насоки за справяне с гресията..“ 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
януари 

Няма нужда Т. Тинковски 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

4.  

Методическа дискусия на тема: 

„Повишаване на основните 

двигателни качества (бързина, 

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
януари 

Няма нужда М. Стойчевски 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 
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№ Дейност 

Вид 

квалифика-

ция 

Време-

траене 

Участни-

ци 
Срок 

Начин на 

финансира

-не 

Отговорник Организация 

ловкост, издръжливост) чрез 

методи и средства, използвани в 

задължителната подготовка и 

извънкласни форми на работа (3 

допълнителен час, турнири и 

състезания“. 

5.  

Открит урок с ученици от VIII клас 

на тема:,,Баскетбол. Техника. 

Ловене, подаване, водене на 

топката. Стрелба след баскетболна 

крачка. Учебна игра“  

продължава

ща 
2 часа Учителите 

м. 
януари 

Няма нужда Л. Ценова 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

6.  
Запознаване с основните акценти за 

учебната 2017/2018 г. 

продължава

ща 
2 часа Всички 

учители 

м. 
септем

ври 
Няма нужда 

Директора и 

ЗДУД 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

7.  
Анализ на резултатите от  

състезания.  

продължава

ща 
4 часа Учителите 

м. май-
юни 

Няма нужда Ф.Филипов 
ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 

8.  

Методическа дискусия за 

обсъждане на добри и иновативни 

практики на преподаване на 

учебния предмет физическо 

възпитание и  спорт  

продължава

ща 
4 часа Учителите м. юни Няма нужда Ф.Филипов 

ППМГ „Акад. Ив. 

Ценов“ 
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Извънучилищна квалификация 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

1. Обмяна на опит с учители от други училища; 

2. Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС; 

3. Участие в квалификационните форми, организирани от РУО гр. Враца; 

4. Подготовка на ученици за участие в общински, регионални, областни и 

национални  олимпиади и състезания; 

5. Посещения на учителски конференции и форуми; 

6. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП – м. ноември 2017 

г. 

7. Обсъждане на възможности за участие с проектни предложения по 

Европейски структурни фондове, Европейски образователни програми и др. 

и реализирането им; 

8. Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС; 

9. Консултиране и подпомагане на училищни екипи при кандидатстване с 

проекти и тяхното осъществяване; 

10. Методическо консултиране на учителите: по индивидуални потребности (във 

връзка с урочната и извънурочна дейност, подготовка за изпити за ПКС, 

участия в конференции, подготовка на публикации, търсене на източници за 

самоподготовка); в рамките на тематични работни срещи; в рамките на 

цялостни и тематични проверки; във връзка с извънучилищни и 

вътрешноучилищни квалификационни форми.  

 

Външноучилищните квалификации /регионални, национални, международни/ се 

провеждат според графика на МОН и други квалификационни центрове и институции. 

 

 

* При необходимост настоящият квалификационен план може да бъде допълван и 

актуализиран. 
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ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА 

бул.  „Демокрация” №18,  3000, Враца 
тел./факс: 092/ 62 60 43 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А 
 

за организация на квалификационната дейност на педагогическите 

специалисти в ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца 

 

І. Общи положения 
  1.1. Повишаването на квалификацията е етап в непрекъснатата 

подготовка, в който чрез различни форми на следдипломно обучение се 

подпомага пълноценната професионална реализация на педагогическите 

специалисти. 

        1.2. Училището създава условия на учителите и педагогическите 

специалисти да повишават професионалната си квалификация в 

организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка. 

1.3. Учителите и педагогическите специалисти имат право на участие 

в квалификационни форми, на професионално развитие и израстване и 

методически изяви. 

  1.4.  В училището има сформирани две КОО и 11 методически 

обединения в прогимназиален и гимназиален етап. В началото на всяка 

учебна година методическите обединения в планове си включват теми за 

квалификация, които се отразяват в плана за квалификация на учителите и 

педагогическите специалисти, приеман ежегодно в началото на учебната 

година от Педагогическия съвет и одобряван от директора. 

      ІІ.Основни принципи 

       2.1. Актуалност на обучението.  

       2.2. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно 

развитие.  

       2.3. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в 

зависимост от заеманата длъжност.  
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       2.4. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, 

съобразени с личните възможности и интереси на педагогическите 

специалисти.  

      2.5. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да 

допринасят за повишаване на качеството на дейността на служителите.  

ІІІ. Условия и ред за повишаване на 

квалификацията и професионалните умения 

педагогическия колектив 

      3.1. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 

се договарят между педагогическите кадри и директора по реда на чл. 234 

от Кодекса на труда и в съответствие със Закон за предучилищното и 

училищното образование; 

    3.2. Финансирането се осигурява в рамките на бюджета на училището, 

от собствени приходи, дарения или чрез съфинансиране. 

     3.3. Средствата за повишаване професионалната квалификация на 

учителите се осигуряват от МОН, ако се въвеждат нови или се променят 

съществуващите държавни образователни изисквания. 

     3.4. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за 

повишаване на квалификацията, както следва: 

     3.4.1 по собствено желание; 

     3.4.2. по препоръка на директора; 

     3.4.3. по препоръка на експерти от РУО. 

На основание  чл. 46 от Наредбата  за Статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти са длъжни 

да повишават квалификацията си: 

 по програми за продължаваща квалификация в не по-малко от 48 

академични часа за всеки период на атестиране за всеки 

педагогически специалист; 

 в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-

малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически 

специалист. 

     3.5. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията следва 

да се включват педагогически кадри, които: 

     3.5.1. преподават по учебни предмети или направления, за които са 

въведени нови държавни образователни изисквания; 
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     3.5.2. заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на 

народната просвета; 

     3.5.3. преминават на нова педагогическа длъжност; 

     3.5.4. заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си 

стаж по специалността за повече от две учебни години; 

 3.5.5. новоназначени учители и учители със стаж под 10 год.  

 3.6. Повишаването на квалификацията се осъществява на следните три 

равнища: 

 училищно; 

 регионално; 

 национално. 

 3.7. Организатори и координатори на дейностите, свързани с 

повишаване квалификацията на педагогическите кадри, са: 

 на училищно равнище - директорът на училището, ЗДУД, 

главните учители и председателите на методически обединения 

 на регионално равнище - регионалните управления на 

образованието; 

 на национално равнище – МОН. 

 

 ІV. Етапи за реализиране на квалификационната 

дейност 
     4.1. Анализ на кадровия потенциал.  

     4.2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация.  

     4.3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.  

     4.4. Планиране на обучението.  

     4.5. Финансово осигуряване на обучението.  

     4.6. Организиране и провеждане на обучението.  

     4.7. Анализ и оценка на ефективността на обучението. 

 

V. Форми за квалификация 
 

5.1. Форми за външна (продължаваща) квалификация: 

 5.1.1. курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и др.; 

  5.1.2. семинари, професионални педагогически и психологически 

тренинги, школи, практикуми, лектории и др.; 

 5.1.3. специализации в конкретна научна област  

5.1.4. професионално-педагогическа специализация, отговаряща на 

условията по чл.60, ал.1, т.2 от Наредбата за Статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

  5.1.5. майсторски клас като интерактивна форма на обучение на 

учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, 
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споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални 

тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики; 

 5.1.6. форуми (конференции,конкурси, пленери и др.); 

 5.1.7. участие в мониторингови визити по проекти; 

    5.2. Форми за вътрешна квалификация: 

  5.2.1. Взаимно посещение на уроци; 

  5.2.2. Подпомагане на новоназначени учители и такива с по-малък 

професионален опит; 

 5.2.3. Провеждане на открити уроци; 

 5.2.4.  Мултимедийно интерактивно обучение; 

 5.2.5. Дискусии; 

 5.2.6.Тематични Педагогически съвети; 

 5.2.7. Повишаване на личната квалификация чрез индивидуално учене 

и самообразование. 

 

VІ. Финансов механизъм 

   6.1. На основание чл. 35 от Колективния трудов договор за системата на 

народната просвета средствата за квалификация на учителите и 

педагогическите специалисти се определят в размер на 1% от годишните 

средства за работна заплата на педагогическия персонал предварително 

съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет 

и утвърдени от директора на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ от 01.01.2017 г.  

  6.2. Вътрешно  вътрешноквалификационната и външноквалификационна 

дейност 

6.2.1. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешно-

квалификационен и външноквалификационен характер  да става по 

предложение по приет на педагогически съвет План за квалификация на 

учителите и педагогическите специалисти за съответната учебна година и 

по предложения на педагогическите специалисти, съгласувани  с ККД и 

Директора на училището. 

6.2.2. Финансирането на дейност  

6.2.1. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешно-

квалификационен характер  да става по предложение по приет на 

педагогически съвет План за квалификация на учителите и 

педагогическите специалисти за съответната учебна година и по 

предложения на педагогическите специалисти, съгласувани  с ККД и 

Директора на училището. 
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  6.3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се 

осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на 

дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност и 

др.  

  6.4.  Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден 

служител надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, 

финансирането става с лично участие на служителя или чрез спонсориране 

от външни дарители освен в случаите, когато касае ново учебно 

съдържание.  

 6.5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в 

квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с 

директора на училището, да му се предоставя тази възможност.  

 6.6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално 

квалификационна степен се заплащат от учителите.  

Настоящите правила са изготвени на основание чл. 44, ал.5 от 

Наредбата за Статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти от комисия в състав  

Председател: Лилия Маркова и членове:  Пепа Павлова, Ангелина 

Банчева, Бистра Благоева, Любина Карамелска  

Приети на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 14 от 

11.09.2017 г. 


