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ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД РАДОМИР 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

I. ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВА ТЕЛНА ТА ПОЛИТИКА

• Качествено училищно образование и възпитание
• Намаляване на броя на напусналите и необхванати ученици
• Обвързване с потребностите на пазара на труда
• Развитие на публично-частно партньорство; Диалог и сътрудничество със заинтересованите институции
• Запазване и издигане авторитета на българския учител
• Запазване и развитие на българската образователна традиция
• Хуманизъм и толерантност
• Съхраняване на културното многообразие и приобщаване към българския език
• Включване и разширяване обхвата на учениците в извънкласни дейности

II. ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И 
ПРИОРИТЕТИ

• Повишаване качеството на обучението по всеки учебен предмет с оглед на постигане на по-добри резултати при външното оценяване, ДЗИ, 
продължаване на образованието във ВУЗ и разширяване на възможностите за обвързване на качеството на подготовката с потребностите 
на пазара на труда

• Превръщане на училището в притегателен център за младите хора и намаляване на броя на напусналите и необхванати ученици съгласно 
механизъм за личностна подкрепа

• Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки
ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите м у__________________________________________________

• Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност
• Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности



• Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от 
членството в Европейския съюз

• Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот
• Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки 

граждани
• Развитие на публично-частно партньорство в името на привеждането на материалната база на училището във вид, който да способства за 

осъществяването на модерен учебен процес, както и на създаването на уют и комфорт на участниците в педагогическия процес.
• Връщане на доверието към българския учител__________________________________________________________________________________

III. ДЕЙНОСТИ за  р е а л и з и р а н е  н а  ц е л и т е  и  п р и о р и т е т и т е  п о  о т н о ш е н и е  н а  с л е д н и т е  н а п р а в л е н и я

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати
1. Обхват на децата и учениците. Повишаване на обхвата и превенция на отпадащите ученици

1.1.
Активизиране на родителската общност 
/родителски срещи по особено важни за децата 
и семействата проблеми- наркомании, агресия, 
употреба на наркотични вещества, здравословно 
хранене, отсъствия от учебни часове, както и 
празници с участието на родителите

месец септември 2020, 
февруари, май 2021г.

Класни 

ръководители 

Педагог. специалисти

Активизиране на общността

1.2.
Провеждане на разговори с ученици , допуснали 
неизвинени отсъствия с цел намаляване броя на 
учениците, застрашени от отпадане от училище. 

• Създаване на регистър на отпадналите 
ученици; Механизъм за контрол на 
редовното и точно отразяване на 
отсъствията и намаляването им.

Месец октомври, 
декември 2020г, 
април 2021 г

Класни

ръководители

Заместник-директор

Намаляване броя на застрашените от отпадане 
ученици



1.3. Поддържане на връзка с обществените 
възпитатели, Агенция за закрила на детето и 
Детска педагогическа стая с оглед 
координиране на дейността по превенцията на 
отпадане от училище и личностна подкрепа на 
учениците в риск

Периодично през 
учебната година

Класни ръководители,
обществени
възпитатели

Постигане на синхронни действия с всички 
органи и институции за превенция на 
отпадането на ученици

1.4.
Установяване на постоянен контакт с 
родителите на деца, непосещаващи училище

При трайно 
непосещаване на 
учебни занятия класни ръководители, 

обществени възпитатели

Редовно посещаване на учебни занятия

1.4.1
Включване на педагогически специалисти от 
училището в Първи екип за обхват - Радомир 
във връзка с РЕШЕНИЕ № 100/08.06.2018г. на 
Министерски съвет за създаване на механизъм 
за съвместна работа на институциите за 
обхващане и задържане в образователната 
система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст.

месец септември 2020 3. Даскалова,
Д. Андонова-Костадинова, 
Е. Иванова, други 
педагогически специалисти

Постигане на синхронни действия в 
съвместната работа на институциите по 
обхващане и задържане на учениците.

1.4.2 Изпълнение на дейностите по механизма 
съгласно графика на РУО - Перник.

Месец юли 2020 — 
месец юли 2021г.

Директор, 3. Даскалова,
Д. Андонова- Костадинова, 
Е.Иванова други 
педагогически 
специалисти

обхващане и задържане в образователната 
система на ученици в задължителна училищна 
възраст.

1.5. Повишаване привлекателността на учебния 
процес и на училищната среда /създаване на 
интерес в учебните часове, обновяване, 
осъвременяване и модернизиране на 
материалната база, стипендии и създаване на 
привлекателна учебна среда/

постоянен Педагогически колегиум, 
директор,
УН
Обществен съвет

По-висока ефективност на учебния процес

1.6. Изработване на план за работа с деца в Месец септември Класни ръководители, Намаляване до минимум



риск от отпадане;
Ежедневна превантивна работа на класни 
ръководители и педагогическите специалисти с 
учениците в риск и учениците, застрашени от 
отпадане.

2020г

постоянен

педагогически
специалисти

броя на отпадащите ученици

1.7. Разясняване пред учениците на критериите, по 
които се получават стипендии

Месец Октомври 2020г Класни ръководители 
счетоводител

Стимул за по-високи учебни резултати

1.8. Да продължи подобряването на интериора и 
екстериора на училището за създаване на по- 
привлекателна учебна среда

През годината Директор
УН
Обществен съвет

Подобряване на интериора и създаване на по
добри условия за обучение

1.9. Награди на ученици за положен труд и 
представяне на училището

През годината Директор
Педагогически
специалисти

Повишаване активността на учениците и 
мотивацията им за участие в представителни 
изяви на училището

2. Задължителна училищна документация, осигуряване и опазване на учебниците и учебните помагала, предоставени за безвъзмездно ползване

2.1.
Дейности по изпълнение на :

• Наредба № 8/11.08.2016г за 
информацията и документите за 
системата на предучилищното и 
училищното образование

• Постановление № 79 на МС от 
13.04.2016 г. за осигуряване за 
безвъзмездно ползване на познавателни 
книжки, учебници и учебни комплекти 
и Наредба № 6/ 30.11.2015 г (в сила от 
14.12.2015 г.)

Септември 2020г. и 
през годината

Директор,
заместник-директор, 
главни учители, 
преподаватели 
Класни ръководители на 
V - VII клас;
Д. Банкова

Създаване на условия за качествена подготовка 
на учениците

3. Кадрово осигуряване;

3.1.

Подсигуряване на кадри с необходимия ценз Месец септември 
2020г. и при 
необходимост - през 
годината

Директор Качествено образование и назначаването на
педагогическите
кадри съгласно Инструкция №2



4. Планиране и реализиране на държавния план-прием

4.1. Провеждане на анкетно проучване на 
интересите на учениците, завършващи основно 
образование в училището за продължаване на 
образованието им

Месец
ноември-декември
2020г

Класни ръководители Изясняване нагласата за реализация на 
учениците и предложения за държавен план- 
прием

4.2. Провеждане на срещи с учениците от общината, 
завършващи основно образование, във връзка с 
техните намерения за продължаване на 
образованието им.

Месец
април и май 2021 г

Експертна комисия по план- 
приема

Реализиране на утвърдения държавен план- 
прием

5. Качество на обучението по отделните учебни предмети

5.1. Запознаване и съпоставяне с резултати от 
областни постижения на учениците и тези в 
училището

Месец
октомври 2020г и юни 
2021г

Директор
Съпоставимост на постиженията на учениците 
с тези на областно и на национално равнище

5.2. Провеждане на интердисциплинарни уроци и 
състезания

През учебната година Педагогическите
специалисти

Популяризиране на опита в училище и връзка с 
практиката

5.3. Провеждане на входно ниво по учебните 
дисциплини и извършване на качествен и 
количествен анализ Месец септември- 

октомври 2020г

преподавателите Преценка за нивото на учениците в началото на 
учебната година

5.4. Използване на интерактивни уроци и 
иновативни технологии/ интерактивни дъски/, 
специализирано ИТ оборудване по предмети

През учебната година преподавателите Повишаване качеството на образователно- 
възпитателения процес

5.5.
Използване в обучението на дискусионни 

форми, симулации, ролеви игри

Месец
октомври 2020- май 
2021г

Преподавателите Повишаване качеството на образователно- 
възпитателения процес

5.6. В дейността на извънкласните форми и 
занимания по интереси да се създаде практика 
за използване на дискусионни форми, 
симулации и ролеви игри.

През учебната година Преподавателите по 
история и природни науки

Повишаване културата на общуване



5.7. Обсъждане в МО на добри педагогически 
практики и иновационни подходи в обучението 
по предметите по избираем учебен час и 
задължителноизбираемата подготовка с цел 
надграждане знанията и уменията на учениците 
и повишаване интересите им

Месец март 2021 г Преподавателите; 
председатели на МО

Вътрешноквалификационна дейност

5.8.

Използване на възможностите на олимпиадите и 
състезанията по предмети за повишаване на 
знанията, уменията и компетентностите на 
учениците

Месец
ноември 2020г. юни 
2021г

преподавателите Повишаване знанията, уменията и 
компетентностите на учениците

5.9. Да се засили интердисциплинарния характер на 
отбелязването на Международния ден на Земята 
/ изобразително изкуство, литература, музика и 
др./, а проектите, свързани с реализирането му 
да се използват за повишаване грамотността и 
уменията в областта на изучаваните учебни 
дисциплини

Месец април 2021г Преподаватели по
природни науки,
изобразително
изкуство,
музика,
литература
и екоклуб „Планински 
кристал”

Постигане на комплексно въздействие

5.10. Провеждане на консултации за учениците от 
преподавателите в извън учебно време за 
попълване пропуски или работа с изявени 
ученици;

По график през 
учебната година

Преподаватели, 

кл. ръководители

Постигане на по-високи резултати

5.11. Използване на възможностите на проектите, по 
които работи училището за развитие на 
способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им.

По график през 
учебната година

Преподаватели, класните 
ръководители, 
ръководители на 
извънкласни дейности по 
проектите.

Постигане на по-високи резултати

6. Системата на Външно оценяване в училищата



6.1. Обсъждане в МО по проблемите на резултатите 
от изпита по БЕЛ, математика и чужд език /по 
желание на учениците/ след VII клас и 
резултатите на ДЗИ

месец юни-юли 2021г. Преподавателите по БЕЛ, 
математика, чужд език и 
избран предмет за втори 
ДЗИ

Сравнимост на резултатите

7. Системата на Вътрешно оценяване в училищата

7.1. Усъвършенстване на формите за вътрешно 
оценяване на учениците- формиращо, 
критериално и др.

През учебната година Преподавателите по 
предмети

Получаване реална оценка на знанията

7.2.
Обсъждане на възможностите за въвеждане на 

портфолио на ученика

Месец октомври 2020г кл. ръководители и 
преподаватели

Възможност за последователно проследяване 
развитието на ученика

7.3. Разширяване на формите на работа в час чрез 
въвеждане на оценяване по проекти и др. форми 
на самостоятелна работа. Диагностика на 
индивидуалните постижения и напредъка на 
ученика, както определяне на потребностите му 
от преодоляване на обучителни затруднения

През учебната година Преподавателите

Работа с талантливи ученици и с ученици с 
обучителни затруднения

7.4. Да продължи работата по разработените единни 
вътрешни критерии за оценяване на учениците в 
училището по всички предмети

През учебната година МО и преподавателите Реално оценяване на постиженията на 
учениците

8. Социализиране и приобщаване на децата и учениците в социален риск и децата и учениците със СОП

8.1. Формиране на екипи за обучението на деца и 
ученици със специални образователни 
потребности и/или с хронични заболявания, 
работещи в сътрудничество с ресурсните 
центрове и родителите

Месец септември 
2020г

Преподаватели на ученици 
със СОП,
Е. Иванова, Р. Стоилкова

Интеграция на децата със СОП

8.2.

Изграждане на положителни нагласи за 
провеждане на приобщаващо 
образование/семействата на учениците да бъдат 
въвличани като партньори при обсъждане на 
различните аспекти на училищния живот/

През учебната година у н ,
Обществен съвет, кл.
ръководители,
родители

Приобщаващо образование



8.3. Осъществяване на квалификация на 
педагогическите кадри за работа с деца и 
ученици със СОП чрез включване на учители от 
училището в обучения за работа с деца със СОП

През учебната година Директор Подобряване на обучението на ученици със 
СОП

9. Квалификационни дейности;

9.1. Участие на преподавателите в тематични 
курсове и други форми за повишаване на 
квалификацията в ДИУУ, съобразно 
Информационния регистър за програми за 
повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти

Месец
септември 2020г - 
м.юни 2021г

Директор, преподавателите Информираност и повишаване на 
квалификацията

9.2. Участие на преподавателите в методически 
съвещания, семинари, лекции, дискусии в гр. 
Перник

През учебната година 
по график

преподавателите Насоки и указания

9.3. Участие на преподавателите във 
вътрешноквалификационната методическа 
дейност

През учебната година Преподавателите и предс. 
на МО

Повишаване на квалификацията

9.4. Участие на преподавателите в проекти по 
квалификация на педагогическите специалисти

По график през 
учебната година

Преподавателите подали 
заявление за участие

Повишаване на квалификацията

9.5. Запознаване на учителите от методическите 
обединения с основните въпроси по темата 
„Кариерното ориентиране и консултиране на 
учениците“

Месец
февруари - юни 2021г

Директор, Доротея 
Костадинова, Маргарита 
Янева, З. Даскалова, Б. 
Александрова, Евелина 
Костова, Ина Боянова, 
Цветелина Пламенова

Обмяна на опит и повишаване на 
квалификацията

9.6. Организиране на Ден на отворени врати за 
наблюдение на уроци и добри практики

Месец май 2021г Директор, заместник- 
директор, председатели на 
МО и педагогически 
специалисти.

Обмяна на опит и повишаване на 
квалификацията



10. Профилирано и професионално обучение и образование, съобразено с потребностите на пазара на труда и кариерното ориентиране

10.1. Засилване на практическото обучение в 
училище, в това число чрез модернизиране на 
материалната база, провеждане на практикуми, 
семинарни занятия, дискусии и др.

През учебната година Преподавателите Връзка на учебната дейност с практиката

10.2.
Закупуване на нова техника

През учебната година
Директор Модернизиране на базата

10.3. Разработване на проекти по отделните учебни 
дисциплини с практическа насоченост

постоянен Отг: преподаватели Връзка на учебната дейност с практиката

10.4. Провеждане на „Седмица на професионалното 
ориентиране” под формата на срещи с хора от 
различни професии на учениците от 7 и 12 клас

Месец

април и май 2021 г

преподавателите, класни 
ръководители на 7 и 12 кл

Професионално ориентиране

10.5. Дейност свързана с обучението на паралелките 
от професия „Приложен програмист“

Месец

февруари - март 2021г.

З. Даскалова, И. Боянова, Е. 
Костова, К. Станкова, Б. 
Александрова, С. Иванова

Повишаване знанията, уменията и 
компетентностите на учениците

11. Информационни и комуникационни технологии в училището

11.1. Въвеждане на иновативни технологии - 
специализирано ИТ оборудване по предмети

постоянен Директор,
Преподаватели

Подобряване на МТБ

11.2. Използване на интерактивни уроци постоянен преподавателите Подобряване на качеството на обучение

12. Извънкласни и извънучилищни дейности. Координирането и контролирането на дейностите в Националния календар за изяви по интереси и 
Националния спортен календар на М ОН
12.1. Дейност на клубовете по интереси - Екоклуб 

„Планински кристал”, „Патриот”, „Euroteens”, 
„Певческа група“.

През учебната година В. Диманова, М. Янева, 3. 
Даскалова, В. Назърска, И. 
Михайлова.

Осмисляне на свободното време



12.2. Осигуряване на възможности за развитие на 
интересите и способностите на учениците чрез 
обучение извън задължителното учебно време и 
ангажиране на свободното им време чрез:

12.2.1.
Творческа и научна дейност:

12.2.1
1.

Участие в певчески състав при училището През годината Ръководител на певческия 
състав Инес Михайлова

Осмисляне на свободното време и интересите 
на учениците

12.2.1
2.

Участие в творчески групи - изобразително 
изкуство и музика в училището и други 
дейности

През годината Инес Михайлова, Сл. 
Борисова

Удовлетворяване на интересите в областта на 
изкуствата и развиване на талантите на 
учениците

12.2.1.
3.

Национален конкурс „Космосът - настояще и 
бъдеще на човечеството”

Месец май-юни 2021г. 
- София

А. Стоянова, М. Янева Развитие на творческото мислене

12.2.1.
4.

Рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема 
„Родолюбие” - Национален конкурс

Месец ноември 2020 - 
София

Преподаватели по БЕЛ, 
изобразително изкуство, 
история и цивилизация

Патриотично и естетическ възпитание

12.2.1
5.

Посещение на театрална постановка в града декември 2020г - май 
2021г.

класни ръководители Развиване на талантите на учениците

12.2.1.
6.

Международен детски фестивал “Млади 
таланти“

април 2021 г. София Преподаватели по БЕЛ, 
музика

Развиване на талантите на учениците

12.2.1.7. Организиране на Коледен и Великденски ,базар Месец декември 2020г, 
април 2021г.

Класни ръководители, 
преподаватели, ученически 
съвет

Развиване на талантите на учениците и бизнес 
умения

12.2.1.8. Училищен празник - Ден на Земята 22 април 2021 г Ученически съвет 
Преподаватели, 
Библиотекар, екоклуб

Екологично възпитание



12.2.1.
9.

Викторина/ състезание „Защита при 
пожари, бедствия и извънредни ситуации”

Месец април 2021г. 
СУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий”

Класни ръководители, 
библиотекар

Умения за действия при извънредни 
ситуации

12.2.1.
10.

Викторина по безопасност на движението 
„Да запазим децата на пътя”

Месец май 2021г 
Монтана

Преподаватели по БД 
Класни ръководители

Знания и умения за безопасно движение по 
пътищата

12.2.1.
11.

„За хляба наш“ - Национален ученически 
празник

април 2021г 
Благоевград

Преподаватели по БЕЛ, 
изобразително изкуство, 
музика, природни науки

12.2.1.
12.

Национален конкурс „Водата -  извор на 
живот” за рисунка и приложно изкуство

18 март 2021 г 
Бургас, национален 
конкурс

Преподаватели по 
изобразително изкуство, 
библиотекар

Естетическо и творческо възпитание

12.2.1.
13.

Участие в Международен екологичен 
форум „Сребърна 2020”:
Изработване на проекти по екология и 
опазване на околната среда Рисунка, есе, 
стихотворение, разказ на тема „Планетата 
Земя - безценен дар”

04-05 юни 2021 г 
Международен 
екологичен форум 
„Сребърна”- 
Силистра

Преподаватели по 
природни науки, 
БЕЛ, изобразително 
изкуство

Екологична култура и възпитание, развитие 
на талантите на учениците.

12.2.2. Спортно-туристическа дейност :

12.2.2.
1.

13.3.6. Провеждане на туристически излет 
до параклис “Възнесение Господне” по 
случай Ден на будителите

Месец октомври 
2020г

класни ръководители, Р. 
Асенов, Р. Иванова, Е. 
Емануилова

Подобряване на физическата култура и 
патриотичното възпитание на учениците

12.2.2.
2.

13.3.9. Участие във футболен турнир за 
купа “Христо Радованов”

Месец октомври 
2020г

Р. Асенов, Р. Иванова, Е. 
Емануилова

Подобряване на физическата култура на 
учениците

12.2.2.
3.

13.3.5. Провеждане на училищни състезания 
по отделни спортове /волейбол, футбол, 
баскетбол, тенис на маса, шахмат, 
стрийтбол, стрийтфитнес/

Месец декември 
2020г

Р. Асенов, Р. Иванова, Е. 
Емануилова

Подобряване на физическата култура на 
учениците



12.2.2.
4.

13.3.11. Организиране и участие в спортен 
празник, посветен на Патронния празник на 
училището и 17 май - ден на спорта

Месец април-май 
2021г.

Директор,
Р. Асенов,
Р. Иванова, Е. Емануилова, 
класните ръководители

Подобряване на физическата култура и 
патриотичното възпитание на учениците

12.2.2.
5.

13.3.8. Участие в общински и областни 
състезания по футбол и волейбол

съгласно Спортен 
календар

Р. Асенов, Р. Иванова, Е. 
Емануилова

Подобряване на физическата култура на 
учениците

12.2.2.
6.

13.4. Съгласуване на дейностите от спортния 
календар на училището със спортните 
мероприятия и изяви на общинско, регионално 
и нац. ниво

През учебната година 
по график на МОН и 
община Радомир

Р. Асенов, Р. Иванова, Е. 
Емануилова

Съгласуване на дейностите

13. Подкрепа на даровитите деца и ученици
13.1. Сбирка на методическите обединения на тема 

„Извънкласните дейности и занимания по 
интереси - за хуманистично образование и 
възпитание”

Месец февруари 2021г. Преподаватели и 

председатели на МО

Вътрешноучилищна квалификационна дейност

14. Опазване живота и здравето на децата и учениците;

14.1. Изработване на план за борба с 
протовообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни

Месец септември 
2020г

Директор,
председател на УКБППМН

Опазване живота на учениците

14.2. Права и отговорности. Запознаване с 
документи, регламентиращи основните 
човешки права: на децата, на родителите 
съгласно българското законодателство Срещи 
на ученици, изучаващи Етика и право, с 
юристи, както и със студенти- юристи, 
възпитаници на училището

Месец април 2021г
класни ръководители

преподавател

философия

Запознаване с правата и отговорностите на 
българските граждани



14.3. Превенция на тютюнопушенето и употребата на 
алкохол и наркотични вещества сред децата и 
учениците- разговори по класове с материали, 
подготвени от учениците

Месец октомври 
2020г.- април 2021 г.

Сл. Борисова, 3. Даскалова превенция

14.4. Изработване на план-програма за работа по 
сериозни проблеми с учениците /детска 
престъпност, наркомании, тютюнопушене, 
употреба на алкохол, трафик на хора, 
злоупотреби в Интернет.

м.09.2020г Комисия за борба с
противообществените
прояви

превенция

14.5. Провеждане на родителски срещи по превенция 
на употребата с наркотични вещества, алкохол и 
тютюнопушене

м.10.2020г, м. 

02.2021г.

Директор, класни 

ръководители

Превенция срещу злоупотребата с вещества

15.
Система за диференцирано заплащане на 

учителите

м.октомври 2020 г. Директор,

счетоводител
Диференцирано оценяване труда на 
педагогическите специалисти

16.
Изпълнение на националните програми в 

средното образование

През учебната година директор Подобряване качеството на образование

17.
Изпълнение на оперативни програми на ЕС През учебната година директор Подобряване качеството на образование

18.
Популяризиране на възможностите за учене 

през целия живот

През учебната година директор Подобряване качеството на образование

В дейността си Средно училище ’’Св. Св. Кирил и Методий” реализира следните контакти и представителни функции:
- с директори на училища, обслужващи звена и детски градини;

- е представители на областна администрация Перник и общинска администрация Радомир;

- с институции: РЗИ, дирекция „Социално подпомагане”, РПУ, ОбКППМН, Дирекция „Инспекция по труда“ - във връзка с осигуряване и 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд; Съд и прокуратура и др.;

- със синдикалните организации - към Синдиката на българските учители и „Подкрепа”;

- с представители на неправителствени организации; с ДИУУ и висшите училища; с ученици;

- родители, учители, граждани с медии /кабелни телевизии, местен печат/ и др..



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“Св. Св. Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, Ш 0777 8 24 18, www.sou-radomir.com.
e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

Утвърждавам 
Маргарита Ананиева 
Директор

Съгласувал 
Маргарита Янева 
Председател на СО на СБУ

П Л А Н

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
През учебната 2020/2021 година в СУ "Св.Св.Кирили и Методий” -  гр.Радомир са проведени

различни квалификации на педагогическите кадри на вътрешноинституционално и външно ниво.
Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работата на учителите и 

успешно усвояване на учебното съдържание от учениците. Усъвършенства се организацията и 
методиката на преподаване, бяха използвани разнообразни възпитателни форми и дейности.

Заложените в плана обучения -  вътрешни и външни бяха проведени.
Предвидените средства за квалификационна дейност са усвоени по предназначение.

II. ЦЕЛИ:
1. Осъществяване на качествен образователен процес от мотивирани учители за осигуряване 

на по-високи образователни резултати на учениците и утвърждаване престижа на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир.

2. Актуализиране и усъвършенстване на придобитите компетентности на педагогическите 
специалисти.

3. Придобиване на нови допълнителни компетентности в съответствие с професионалния 
профил по ДОС.

4. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти във 
връзка с планиране на личностното и професионалното им израстване и кариерното развитие.

5. Създаване на творческа среда за изява и обмяна на педагогически опит, добри практики и 
иновации.

III. ЗАДАЧИ:
1. Разработване на система за квалификационна дейност в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 

Радомир, Съгласно Наредба № 15. Настоящият план е неразделна част от годишния план на 
училището.

2. Проучване на интересите на педагогическите специалисти към форми и теми за 
квалификация, като част от плана на МО и плана за квалификационната дейност.

3. Повишаване на административната компетентност чрез запознаване с новите изисквания, 
въведени със ЗПУО и съпътстващите го нормативни документи (ДОС).

4. Мотивиране на учителите за повишаване на професионалните знания, умения и 
компетентности, чрез участие в различни квалификационни форми в контекста на ученето през целия
живот.

http://www.sou-radomir.com/
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


5. Споделяне на педагогически опит, добри практики и иновации за обучение и оценяване на 
знанията.

6. Обсъждане на интерактивни методи и технологии на обучение за успешно усвояване на 
учебното съдържание по предмети и представяне на НВО и ДЗИ, насърчаване на гражданската 
компетентност на учениците.

7. Ефективно използване на съвременни информационни и комуникационни технологии.
8. Подобряване на комуникацията между учителите и родителите, като пълноправен партньор 

в обучението.
9. Споделяне на опит при общуването и „управлението на класната стая”, като част от 

обучението, възпитанието и социализацията на учениците.
10. Запознаване със съвременни начини за противодействие на агресивно, асоциално и 

антисоциално поведение.



IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ Тема Форма на 
квалификация

Отговорник Часове
(брой)

Участници Период на 
изпълнение

Начин на 
финансиране

1. Обсъждане и приемане на 
планове на МО и плана за 
квалификационната дейност

Дискусия Д. Костадинова 
М. Янева

1
Всички 

педагогически 
специалисти от 

МО и други 
заинтересовани

Септември Без
финансиране

2. Обучение за работа в 
електронна среда -  
платформа Teams

Дискусия Александрина
Николаева

2
Всички 

педагогически 
специалисти от 

МО и други 
заинтересовани

27-28.09.2020 г. Без
финансиране

3. Антистрес
Обучение М. Ананиева 8

Всички 
педагогически 
специалисти от 

училището

19.09.2020 г.
Без

финансиране

4. Споделяне на добри 
педагогически практики и 
иновационни подходи в 
работата на учителя

Семинар
Председателите 
на МО 3

Всички 
педагогически 
специалисти от 
училището

Ноември 2020 г. Без
финансиране

5. Споделяне на добри 
педагогически практики и 
иновационни подходи в 
работата на учителя

Семинар Председателите 
на МО

3
Всички 
педагогически 
специалисти от 
училището

Март 2021г. Без
финансиране



ВЪНШНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ Тема Форма на 
квалификация

Организатор Часове
(брой)

Участници Период на 
изпълнение

Начин на 
финансиране

1. Развиване на знания и умения 
за създаване и използване на 
дигитални интерактивни 
материали в учебния процес

Обучение
„Орак

Инженеринг”
ЕООД

32
Педагогически

специалисти Октомври -  
9,10,11

МОН

2. Безопасност на движението
Обучение Обучителен

център
„Щастие”

16 Преподавателите 
по БД

Септември СУ

3. Придобиване на ПКС Заинтересовани
педагогически
специалисти

Септември 2020 
г.. -  Октомври 
2021 г.

Самостоятелно 
от участващите

РЕГИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ Тема Организатор Часове
(брой)

Участници Период на 
изпълнение

Начин на 
финансиране

1. Открит урок съгласно плана на 
Ру О Перник РУО Според плана на 

РУО

Педагогическите 
специалисти по 

предмети
Месец октомври -  
2020 г. -  месец 
юни 2020 г.

СУ

2. Участие на педагогическите 
специалисти в съвещания, 
семинари, тренинги и др.

РУО Според плана на 
РУО

Педагогическите 
специалисти по 

предмети

Месец септември 
2020 г. -  месец 

юни 2021 г.
СУ



V. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

За учебната 2020/2021 година за квалификация на педагогическите кадри са определени 1,2 на сто от годишните средства за работна заплата 
на педагогическия персонал, съгласно чл. 8. (1) от Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 
17.08.2020 г.

Разгледан на заседание на ПС -  Протокол № 13 от 14.09.2020 г.


