
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА 
        гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg 

 

  

 
 

 
 

ГРАФИК ЗА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА 

 

Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация /не 

по-малко от 16 академични  часа годишно, съгл. чл. 223 от ЗПУО/. 
- Поддържане на квалификационен регистър - система за съхраняване на документацията на методическите 

обединения; карти за отчитане на вътрешноквалификационната дейност; лични квалификационни досиета 

- 1 академичен час се определя с времетраене 45 минути 

- Добавяне на 1 академичен час за подготовка на лектор на вътрешноучилищната квалификация към общата 

продължителност /напр. като слушател – 2 акадм. часа, като лектор – 2 акад. часа за презентиране + 1 акад. час за подготовка 

= 3 акад. часа/       

 

                        I срок                                       ДЕН – СРЯДА, 13:30 
 

№ лектор/ 

организация/ 

отговорник 

тема целева 

група 

времетраене срок на 

провеждане 

1 И. Неделчева - 

ККД 

„Ефективна класна стая“ – работа с 

електронен дневник в началото на 

учебната година 

всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа септември  2022 

2 К. Христова – ст. 

учител БЕЛ 

Практически модел за учене в 

мултикултурна среда 

всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа октомври 2022 

3 Д. Иванова – 

външен лектор 

Арт техники  всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа октомври 2022 

4 И. Неделчева - 

ККД 

„Зелено училище“ – инструменти и 

ресурси на UNICEF 

всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа октомври 2022 

5 С. Григорова – 

директор 

М. Николова – 

пед. съветник 

„Зелено училище“ – добри практики – 

мултиплициране по проект STEM 

училище 

всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа ноември 2022 

6 И. Неделчева 

Н. Колева 

 ККД 

„Дигитално училище“ – добри 

практики – мултиплициране по проект 

STEM училище 

всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа ноември 2022 

7 М. Николвоа – 

пед. съветник 

Коучинг за високи постижения всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа декември 2022 

8 И. Неделчева - 

ККД 

„Ефективна класна стая“ – 

образователни игри и празничен 

календар – инструменти и ресуси 

всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа декември 2022 
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Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация /не 

по-малко от 16 академични  часа годишно, съгл. чл. 223 от ЗПУО/. 
- Поддържане на квалификационен регистър - система за съхраняване на документацията на методическите 
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- Добавяне на 1 академичен час за подготовка на лектор на вътрешноучилищната квалификация към общата 

продължителност /напр. като слушател – 2 акадм. часа, като лектор – 2 акад. часа за презентиране + 1 акад. час за подготовка 
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                              II  срок                               ДЕН – СРЯДА, 13:30 
 

№ лектор/ 

организация/ 

отговорник 

тема целева 

група 

времетраене срок на 

провеждане 

9 С. Ванкова – 

учител АЕ 

Методи за обучение по английски език 

на деца от мултиетническа езикова 

общност 

всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа февруари 2023 

10 Н. Колева – 

учител НЕ 

„Дигитално училище“ – нови 

инструменти - мултиплициране по 

проект STEM училище 

всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа март 2023 

11 М. Николова 

Н. Колева 

ККД 

„Зелено учиище“ – платформи и 

приложения за развиване на зелени 

умения 

всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа април 2023 

12 И. Неделчева - 

ККД 

„Ефективна класна стая“ – работа с 

електронен дневник в края на учебната 

година 

всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа май 2023 

13 И. Неделчева - 

ККД 

Обмяна на добри практитки по НП 

„Иновации в действие“ 

всички пед. 

специалисти 

2 акдемични часа юни 2023 
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