7. СУ “Свети Седмочисленици”- София
ул. “Цар Иван Шишман” № 28; Директор:987-79-89; Канцелария: 987-63-70
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УТВЪРЖДАВАМ: ....................
Директор: М. Никова

ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
НА 7. СУ “СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”

Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със:
1. Стратегията за развитие на образователната институция.
2. Установените потребности за повишаване на квалификацията.
3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща
квалификация, определяни ежегодно от МОН.
4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия
съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план.
5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти.

І. ЦЕЛИ
ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети като
част от общото модернизиране на образователния процес в училище.
1. Прилагане на ЗПУО, както и утвърдените образователни стандарти в реализирането на учебно-възпитателния процес през 2019/ 2020
учебна година.
2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване
на учителите.
3. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности, в съответствие с
динамиката и общественото развитие и образователни изисквания.
4. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици, спомагащи за
успешната им реализация в избраната от тях професия, както и адаптацията им към динамично променящата се социална среда.
5. Умение за прилагане на разнообразни подходи и разчупване на традиционната и доминираща класно - урочна система на преподаване,
с цел - повишаване мотивацията за учене на учениците.
6. Ефективна работа с родителите.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището.
2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към прилагане на иновативни форми и методи, както и
приложение на дигиталните технологии в учебния процес;
3. Участие на учителите в обмен на опит и педагогически практики, в т.ч. и чрез подготовка и наблюдение на открити уроци, както
между колегията в рамките на 7. СУ „Св. Седмочисленици“, така и между учителите от гр. София;
4. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, при обсъждане
на трудности и проблеми, както и проявяване на колегиално съдействие при решаването на последните;
5. Квалификационната дейност на учителите да съдейства за повишаване мотивацията на учениците за успешното усвояване на учебното
съдържание по предмети, както и за усъвършенстване на взаимоотношенията на учителите с учениците и родителите, с оглед
превръщането на училището в място за успешна реализация на младите хора;
6. Учителите да усъвършенстват и координират формите, методите и критериите за проверка и оценка на знанията на учениците в
съответствие с новите образователни изисквания, като бъде сведена до минимум възможността от субективизъм в оценяването;
7. Да се усъвършенстват критериите в нормативната уредба на училището, която да позволи да се оценяват и стимулират
професионалните изяви на учителите, в резултат на квалификационната им дейност.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)

Вид квалификация / Тема

Организационна форма
/лектории,
вътрешноинституционални
дискусионни
форуми,
открити
практики,
методическо подпомагане,
презентации на творчески

Време на
провеждане

Целева група
/брой
участници/

Ръководител/отговорн
ик за провежданата
квалификационна
форма

Брой
академи
чни
часове

проекти,
резултати
и
анализи на педагогически
изследвания и постижения,
споделяне на иновативни
практики/

Вътрешноинституционална
квалификация.
Тема:
Запознаване с новите учебни програми в
XII клас и ДОС; обсъждане на
механизми за тяхното ефективно
прилагане
Вътрешноинституционална
квалификация.
Тема:
Обсъждане на добри практики, свързани
с:
-иновативни форми и методи на
обучение по отделните учебни предмети
в ел. среда;
Вътрешноинституционална
квалификация.
Тема:
Разработване на планове за дейността на
методическите обединения и изготвяне
на предложения за училищните планове.
Вътрешноинституционална
квалификация.
Тема:
Сравнителен анализ на резултатите от
тестовете за входно ниво, НВО и ДЗИ.
Обсъждане на проблемите и набелязване
на мерки за преодоляването им.

Семинар

Септември
2021г.

Дискусия

Септември
2021г.

всички учители
в XII клас

всички учители
97

Дискусия

07.13.09.2021г.

всички учители
97

Дискусия

Октомври
2021 г.
Юни 2022г.

всички учители
97

Председателите на МО
ЗДУД

2 часа

Председателите на МО
ЗДУД

4 часа

Председателите на МО

3 часа

Председателите на МО
ЗДУД

3 часа

Вътрешноинституционална
квалификация.
Тема:
Механизми за намаляване на стреса на
работното място в съвременната
образователна среда
Вътрешноинституционална
квалификация.
Тема:
Работа с ученици със СОП
Вътрешноинституционална
квалификация.
Тема:
Работа с родители

2 часа
ЗДУД
Тренинг

Методическо подпомагане

Декември
2021г.

Ноември
2021г.

всички учители
97

всички учители
97

Училищен психолог
Педагогически
съветник, Училищен
психолог
Асоциация родители

Методическо подпомагане

Септември
2021г.

Учители
30-35

4 часа

8 часа

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

Тема
1. Координиране и участие
в извънучилищните
квалификационни
дейности на МОН и РУОСофия - град.
2. Участие на учители в
кръгли маси, форуми и
дискусии, свързани с
проблемите на обучението
по съответните учебни
предмети

Организационна форма
/курс, семинар, тренинг,
школа, практикум,
лектория, уебинар,
специализации и др./

Време на
провеждане

Целева група
/брой участници/

Брой
академични часове

Целогодишно

всички учители
97

Съгласно плана на РУОСофия - град и МОН

Кръгла маса

Целогодишно

всички учители
97

Съгласно плана на РУОСофия- град и МОН,
БАН, ВУЗ, синдикати,
училища, НПО

Семинар

Юни
2022г.

Педагогически и
административен
персонал
104

16 часа

Работни съвещания,
семинари, тренинги,
открити уроци

3. Арт педагогика и
занимателни игри в
образователния процес

Източник на
финансиране
Съгласно плана на РУОСофия- град и МОН

Съгласно плана на РУОСофия - град и МОН,
БАН, ВУЗ, синдикати,
училища, НПО

7. СУ

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 13/14.09.2021г.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната година.
2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година.

