
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ 
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Утвърдил 
Директор: 

/Ася Бояджиева-Пенкова/ 

 

ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ   

НА ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“-БЛАГОЕВГРАД 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 I. ЦЕЛИ  

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество на образователно-

възпитателния процес в училище.  

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

за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.  

2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и 

ценности.  

3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и 

умения в професионалната подготовка.  

4. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и подпомагане на мотивацията за 

учене през целия живот.  

5. Издигане и утвърждаване престижа на училището.  

6. Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 

учениците.  

7. Да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната 

система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри.  

8. Да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и 

за тяхното професионално развитие.  

 

II. ЗАДАЧИ  
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част 

от годишния план на училището /прилагат се и плановете на методическите обединения/.  

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

на педагогически опит.  

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

на успехи, за преодоляване на неуспехи, трудности и проблеми.  

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

предмети.  

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за 

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

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите.  

7. Диагностика на проблеми в отношенията между учениците, формулиране и прилагане на 

корекционни мерки.  

8. Приобщаване на семейството като партньор на училището при повишаване качеството на 

образователно-възпитателния процес.  
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ІII. ОБЩОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ПРОВЕДЕНА ОТ ОБУЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВПИСАНИ В 
ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА МОН 

№ 
Квалификац

ионна форма 
Тема Обучител 

Продъл-

жител-

ност 

Време на 

провеж-

дане 

Участници 
Планирани 

средства 

1. Курс Защита на лични данни Обучителни 

организации 

вписани в 

информационния 
регистър на МОН 

8 + 8 часа 

(1 кредит) 

Учебна 

2018/2019 г. 

Работници и служители 

ПГИ 

Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1,2 % от ФРЗ/ 

2. Курс Позитивна педагогическа 

среда в образованието 

Обучителни 

организации 

вписани в 

информационния 

регистър на МОН 

8 + 8 часа 

(1 кредит) 

Учебна 

2018/2019 г. 

Учители в ПГИ Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1,2 % от ФРЗ/ 

3. Курс Проектно – базирано 

обучение в училище – 

акценти и насоки за 

приложение 

Обучителни 

организации 

вписани в 

информационния 

регистър на МОН 

8 + 8 часа 

(1 кредит) 

Учебна 

2018/2019 г. 

Учители в ПГИ Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1,2 % от ФРЗ/ 

 
IV. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ 

№ Квалификационна форма Тема Обучител 
Продължите

-лност 
Време на 

провеждане 
Участници 

1. Практически семинар 

 
Изготвяне на кореспондентски 

документи 

Емилия Шаренска 8 ч. Март 2019 г. Учители от 

ПГИ 

2. Лекция Интерактивна образователна 

среда 

Душка Станковска 3 ч. Септември 2018 г. Учители от 

ПГИ 

3. Лекция,  

Дискусия 

Здравословен начин на живот Галина Юнакова 4 ч. Октомври 2018 г. Учители от 

ПГИ 

4. Практически семинар Креативна методология за 

учители - по материали от 

проект за мобилност на 

учители /програма Еразъм+/, 

проведен в Англия 

Зорка Милчева 4 ч. Октомври 2018 г. Учители от 

ПГИ 

5. Практически семинар 

 
Бизнес план като интегративна 

връзка между училището и 

реалната практика 

Гергана Узунова 2 ч, Ноември 2018 г. Учители от 

ПГИ 



№ Квалификационна форма Тема Обучител 
Продължите

-лност 
Време на 

провеждане 
Участници 

6. Практически семинар Кариерна ракета: уважение, 

възможности, избор, знание, 

равенство и обучение 

Янка Стоянова 

Биляна Дончева 
6 ч, Ноември 2018 г. Учители от 

ПГИ 

7. Практически семинар „Технологии в класната стая“- 

по материали от проект за 

мобилност на учители 

/програма Еразъм+/, проведен 

в Англия 

Златка 

Стамболийска 

4 ч. Декември 2018 г. Учители от 

ПГИ 

8. Практически семинар Как да попълним Годишна 

данъчна декларация по чл. 50 

от ЗДДФЛ и приложенията 

към  нея 

Гергана Гошева 

Наташа Манова 

 

4 ч. Март 2019 г. Учители от 

ПГИ 

9. Дискусия Интерактивните методи в 

обучението по БЕЛ 

Галина Борисова 1 ч. Ноември 2018 г. МО Езици 

10. Лекция „Преподаване на бизнес 

английски език“- по материали 

от проект за мобилност на 

учители /програма Еразъм+/, 

проведен в Англия  

Десислава Иванова  4 ч. Ноември 2018 г. МО Езици 

 

11. Дискусия Алтернативните методи на 

обучение по БЕЛ 

Илина Танева 1 ч. Февруари 2019 г. МО Езици 

 

12. Дискусия Оценяване в преподаването на 

чужд език 

Наталия Станкова 1 ч. Март 2019 г. МО Езици  

13. Дискусия Чуждиците в българския език Гергана Атанасова 1 ч. Март 2019 г. МО Езици 

14. Дискусия Проблеми и възможности за 

усъвършенстване на 

комуникативните умения 

 

Надежда Петкова 1 ч. Април 2019 г. МО Езици  



№ Квалификационна форма Тема Обучител 
Продължите

-лност 
Време на 

провеждане 
Участници 

15. Дискусия Хигиена на учене Антония  

Бакалова 

2 ч. Октомври 2018 г. МО 

Обществени 

науки 

гражданско 

образование и  

физическо 

възпитание и 

спорт 

16. Дискусия Съвременни подходи и 

стратегии в обучението по 

история и цивилизации 

Янка Стоянова 2 ч. Март 2019 г. МО 

Обществени 

науки 

гражданско 

образование и  

физическо 

възпитание и 

спорт 

17. Дискусия Споделяне на добри практики 

и интерактивни подходи в 

обучението по счетоводни 

дисциплини 

Наташа Манова 2 ч. Октомври 2018 г. МО 

Счетоводство 

18. Лекция Запознаване с промените в 

данъчното законодателство по 

ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС от 

01.01.2019 г. 

Наташа Манова 

Йордана 

Стамберова 

Катя Тунтева 

4 ч. Януари 2019  г. МО 

Счетоводство 

19. Дискусия Споделяне на добри практики 

в областта на природни науки 

и екология 

 

Членове на МО 

Природни науки 

4 ч. Февруари 2019 г. МО Природни 

науки  

20. Дискусия Геометричната задача – 

технологии на успеха 

Антоанета 

Величкова - Цонева 

2 ч. Април 2019 г. МО Природни 

науки  

21. Практически семинар 

 
Вътрешно обучение на 

преподавателите за работа с 

програмен продукт  

Microinvest ДЕЛТА ПРО 

Цветелина Узунова 6 ч. Юли  2019 г. 

 

МО 

Счетоводство 

22.  Открити уроци По избор на обучителите Учители в ПГИ  Учебна 2018/2019 

година 

Учители в ПГИ 



 
V. ДРУГИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

№ 

Квалификац

ионна 

форма 

Тема Обучител 

Продъл-

жител-

ност 

Време на 

провеж-

дане 

Участници 
Планирани 

средства 

1. Семинар Промени в нормативни 

документи, свързани с 

данъчното, финансовото и 

трудовото законодателство 

Професионална 

обучителна 

организация 

 Учебна 

2018/2019 г. 

Главен счетоводител Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1,2 % от ФРЗ/ 

2. Курс Обучение по здравословни 

и безопасни условия на 

труд  

Професионална 

обучителна 

организация  

 Учебна 

2018/2019 г. 

Членове на Комитет 

по условия на труд 

Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1,2 % от ФРЗ/ 

 
Настоящият План за квалификационната дейност на ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 2018/2019 г. е приет на заседание на 

Педагогическия съвет, протокол №19/12.09.2018 г., изменен и допълнен на заседание на ПС – Протокол № 12/20.03.2019 г 

 


