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I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. АНАЛИЗ НА 
КАДРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ ДЕФИЦИТИТЕ В КВАЛИФИКАЦИЯТА 
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

За определяне на потребностите от квалификация през учебната 2021/2022 година са използвани 
следните методи:
-анкетни карти за проучване на желанията и нагласите за квалификационната дейност в 
определена насока на учителите;
-определяне на потребностите от квалификация от училищното ръководство според статута, 
потребностите и интересите на всеки преподавател, както и достигнатото ниво на квалификация; 
-наблюдение на нуждите и потребностите от квалификация на кадрите.

Квалификационната дейност е осъзната като необходимост от голяма част от педагогическия 
екип, който прилага съвременна методика на преподаване. Една от възможностите за 
самоусвършестване и по-добра методическа подготовка е споделянето на умения, методи и 
технологии в урочната дейност.
Към 15.09.2022 г. квалификационната структура на училището е както следва:

I ПКС -5  учители,
II ПКС -  8 учители,
III ПКС -  9 учители,
IV ПКС -  7 учители,
V ПКС -  7 учители;

Тридесет и шест учители (от общо 39) са със професионалноквалификационна степен.
През 2021/2022 уч. г. на шест учители е присъдена II ПКС и на един учител -  III ПКС.
Осем учители участваха в международен обмен по програма Еразъм+ в гр. Краков, Полша по 
проект "СТЕМ сътрудничество: синхрон между реалното и дигиталното” през м. юли 2022. 
Ученическият Европарламент под ръководството на преподавателите ангажирани с дейностите 
му осъществиха междуучилищен обмен с училища в страната. Реализиран беше и дебат на тема 
Европейски образователни ценности -  вчера, днес и утре с гости от Педагогически колеж -  гр. 
Плевен. В училището гостуваха по повод отбелязване деня на Европа представители на Учебна 
работилница Европа. Продължиха дейностите по програмата „Иновации в действие” на 
МОН. През месец май училището беше домакин на междуучилищен обмнем. В продължение на 
три дни бяха представени 5 иновативни открити урока, както и редица инициативи между 
участващите преподаватели и ученици свързани с организацията на учебния процес, прилагането 
на иновации в пряката предавателска работа, както и запознаване с културно-историческите 
забележителности в района. Традиционно, класните ръководители на 8 клас взеха участие в 
обучение по БДП. През месец ноември 2021 г. колектива на ДФСГ „Интелект взе участие в 
обучение на тема „Атестация на педагогически специалисти” с придобиване на 1 академичен 
кредит. Част от предвидените квалификационни дейности не бяха реализирани поради 
пандемията от COVID 19, преминаването към дистанционна форма на обучение и въведената 
епидемиологична обстановка в страната. В края на учебната година преподавателите и 
ръководството на училището взе участие в обучение на тема „Компетентностния подход и 
уменията на XXI век“ с придобиване на три квалификационни кредита. Учителите по икономика



и информационни технологии участваха във вътреучилищна квалификация за работа с 
Mozabook. Вътреучилищна квалификация за изработване и обновяване на учителско портфолио 
беше проведена през месец септември 2021 с всички членове на колектива.
Предвиденото първо атестиране на педагогическите специалисти и учителите във връзка с нар. 
15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите и педагогическите 
специалисти се променя с изменения и допълнения на наредбата в сила от 27.11.2020 в частта 
преходни и заключителни разпоредби §4 -  Първото атестиране на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти в училищата в условията и по реда на раздел VIII ,атестиране 
дейността на педагогическите специалисти се извършва до 1 година след провеждане на първото 
инспектиране на институцията (в ДФСГ „Интелект” все още не е проведено инспектиране към м. 
септември 2022 г.).
Ръководството на ДФСГ „Интелект” създаде нужната организация за работа в електронна среда. 
Създадена беше виртуална учителска стая, през която се осъществяваше обмен на информация. 
Според Колективния трудов договор средствата за квалификационна дейност са не по-малко от 
1,5% от годишния фонд работна заплата на училището. Квалификационната дейност на 
педагогическия персонал се финансира съгласно табл. 1.

Табл. 1
Календарна

година
Предвидени средства 

(лв.)
Усвоени средства 

(лв.)
Степен на усвояване 

на предвидените средства (%)
2014 4251,98 805,80 19
2015 4128,25 4423,58 107
2016 5522,65 7480,00 135
2017 6240,00 4768,00 76,41
2018 5658,00 2000,00 35
2019 7910,00 1315,00 17
2020 10 000,00 1845,00 18
2021 9550,00 - -

2022 11000,00 10412,00 95

При осъществяване на вътрешноквалификационната дейност чрез външни лектори 
възнагражденията се изплащат на база сключени граждански договори с тях. Закупуването на 
методическа литература, мултимедийни продукти, абониране за периодични научно -  
методически издания по съответните дисциплини се извършва срещу представяне на фактура. 
Всички плащания се извършват след разрешение на директора и главния счетоводител на 
училището.
Данните в табл. 1 показват тенденциите при ангажиране на средства за квалификационни 
дейности.
Представители на педагогическия състав на ДФСГ „Интелект” са взели участие в дейности във 
връзка с:
◄ Безопасност и опазване на живота и здравето на подрастващите в процеса на обучение;
◄ Правила и принципи за защита при възникване на бедствия, аварии и инциденти;
◄ Координация между институциите;
◄ Противообществени прояви на непълнолетни и малолетни;
◄ Правила за оценка качеството на професионалното образование;
◄ Практическата подготовка по професии и реализацията на завършващите;
◄ Приобщаващо образование
◄ Работа в условията на пандемия и мерки за безопастност при контакт участниците в учебния 
процес
◄ Създаване на организация за присъствено обучение в условията на пандемия.
◄ Създаване на организация за бързо превключване от присъствена в дистанционна форма на 
обучение.
Осъщественият педагогически контрол в училището е основание да се идентифицират следните 
дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти:



► В учебно-възпитателния процес се използват преди всичко традиционни методи и компютърни 
презентации;
► Не се използват разнообразни методи на оценяване на ученическите резултати;
► В практиката не се прилагат в достатъчна степен новите знания и умения, придобити от 

учителите в различни обучения;
► Не се проучват системно желанията на педагогическите специалисти за участие в 

квалификационни дейности;
► Плановете на методическите обединения не предвиждаха някои от извънредните мерки и 

дейности, които трябваше да бъдат предприети във връзка с преминаването към работа в 
електронна среда.
В резултат на изпълнението на квалификационните дейности се усъвършенства теоретичната и 
практическа компетентност на учителите. Обогатиха се техните знания, умения и компетенции 
по подготовката и реализацията им в тяхната преподавателска дейност.
Директорът контролира организацията, координацията и изпълнението на всички дейности по 
квалификацията, както и процеса на прилагане на представените и обсъдени добри практики в 
работата на учителите. Постиженията и проблемите в работата по квалификацията се обсъждат 
и отчитат на заседанията на Педагогическия съвет.
Квалификационната дейност следва да продължи развитието си. Учениците ни имат нужда 
от добри професионалисти, които имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, 
умения и нагласи за творческа работа и потребност от личностно развитие и усъвършенстване, 
хора с поглед в бъдещето. Необходимо е осигуряване на обучения за продължаваща 
квалификация, насочени към осъвременяване и разширяване на ключови компетентности на 
учителите (чуждоезикови, дигитални, иновации и предприемачество и др.).
Подходи за повишаване мотивацията на педагогическите кадри, за професионално 
усъвършенстване и активност при прилагането на иновативни практики:
S  Да се подбират лектори, чиито курсове са с практическа насоченост
^ Д а  надграждат проесионалната квалификация на учителите и практически да подпомагат 
тяхната професионална реализация
S Обученията да бъдат конкретни, точни, ясни и приложими 
Затруднения при провеждане на квалификационните дейности:
S  Когато обученията са в учебно време и се налага повече учители да участват, трудно се 
осъществява заместването им.
Силни страни на квалификационната дейност е масовото участието на педагогическите 
специалисти и конкретно посочени теми от учителите за квалификация.
Трудности се срещат при подбора на обучителите. В повечето случаи не получаваме очакваното 
качество на обучението.

И. ПРИОРИТЕТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Посочените дефицити насочват към следните приоритети в планираните квалификационни 
форми на педагогическите специалисти:
▼ Овладяване на модерни и алтернативни практики на преподаване, които предполагат 
учителите да имат основно медиаторна функция;
▼ Съвременни методи за оценяване знанията на учениците чрез работа по проекти, разработване 
на интерактивни тестове и използване на on-line тестове.
▼ Демократизиране на учебния процес чрез мобилизиране на родителската активност.
▼ Обучение за работа в електронна среда и бързо преминаване от присъствена към дистанционна 
форма на обучение
▼ За директора и заместник -  директорите: Подходи за повишаване мотивацията на 
педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и активност при прилагането на 
иновативни практики.
Тези приоритети могат да бъдат структурирани като основни и второстепенни по следния начин:
1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.

■ висока ефективност на обучението, ориентирано към конкретните нужди по МО и 
рационално използване на ресурсите в Националния образователен портал и други online 
платформи;



■ разширяване използването на проектно базирано обучение с оглед да подготви 
учениците за живота - този метод като средство за обучение и самообучение позволява 
да се повишава качеството и ефективността на усвояване на практико-приложни знания 
и насърчава екипната работа.
2. Създаване на условия за стриктно спазване на образователните стандарти и функциониране на 
училището в съответствие с нормативните изисквания чрез:

■ обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на 
образователните стандарти от педагогическия персонал;

■ провеждане от страна директора и заместник - директорите на системен административен 
и

педагогически контрол по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки 
за отстраняване на установените слабости и нарушения;

■ провеждане на системна контролна дейност от страна на класните ръководители по 
спазване на Правилника за дейността на училището от учениците и прилагане на ефективни 
мерки за регулиране при констатирани нарушения.

3. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:
■ квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност;
■ педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО -  Плевен;
■ обмяна на добри практики в МО.

4. Изграждане на училищна информационна система с данни за състоянието и подобряване на:
■ училищен регистър за квалификацията на педагогическите специалисти;;
■ училищен архив с всички материали, свързани с всички теми и форми на проведени 
квалификационни дейности. Актуалните материали да бъдат популяризирани на сайта на 
училището, а архивът да се съхранява в училищната библиотека.
■ създаване и своевременно актуализиране на професионалното портфолио на директора и 
на педагогическите специалисти.

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

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.

■ Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване 
на

мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
■ Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните 

нагласи и ценности.
■ Да се създаде сред учителите нагласа за връзката на професионалното им развитие 

с развитието на училището.
■ Да се повишат уменията за мениджмънт на класа.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, които се спазват при провеждане на работата по квалификацията на 
педагогическите специалисти:

■ Приемственост и последователност;
■ Системност;
■ Съгласуваност;
■ Достъпност;
■ Адаптивност и адекватност;

ЗАДАЧИ:
1. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 
преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит.
2. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 
постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
3. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното



съдържание по предмети.
4. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми 
за проверка и оценка на знанията в съответствие е образователните стандарти.
5. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и да се стимулират 
професионалните изяви на учителите.
6. Да се подобри отчетността на квалификационните дейности.

IV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Организационните форми за повишаване на квалификацията според наредба № 15 от 22.07. 2019 
г. в сила от 02.08.2019 г. са:
1. за продължаващата квалификация:
а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;
б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на 
педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието;
в) професионално-педагогическа специализация по;
г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне 
на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане 
на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;
д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на резултати 
от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на 
добри, иновативни практики или постижения;
2. за вътрешноинституционалната квалификация:
а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;
б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;
в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;
г) споделяне на иновативни практики.
3. На училищно ниво -  вътрешноучилищна квалификационна дейност.
4. Извънучилищна квалификационна дейност -участие в проекти и програми. Извънучилищната 
квалификационна дейност следва да включва:
S  Обмяна на опит с учители от други училища.
S  Подготовка на ученици за участие в общински, регионални и национални състезания.
S  Посещение на учителски форуми.
S  Обсъждане на възможности за участие с проектни предложения по Европейските 
структурни фондове, Европейските образователни програми и др. и реализирането им.
S  Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС.
S  Консултиране и подпомагане на училищни екипи при кандидатстване с проекти и 
тяхното осъществяване.
S  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.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
□ Усвояване на система от професионални компетенции, които са необходими за успешното 
упражняване на професията.
□ Положителни промени в професионална дейност в резултат на участие в обученията.
□ Влияние на резултатите от обученията върху цялостната дейност на училището.
□ Увеличаване броя и мотивацията за работа на учителите, включени в различни проекти.
□ Подобряване работата в екип.
□ Мобилизация на родителската активност за оптимизиране на учебния процес.
□ Обмяна на добри практики в методическите обединения.
Индикатори за постигане на целите:



□ Участниците в обученията с доклад уведомяват ръководството на училището за 
съдържанието на квалификационната форма; подробно споделят усвоеното съдържание.
При посетени обучения от общ педагогически характер усвоеното съдържание се 
презентира пред педагогическата колегия.

VI. КОНТРОЛ
1. Директорът и заместник-директорите на училището участват в разпределянето на 
отговорностите по организацията и координацията на работата по квалификация на персонала.
2. Директорът и заместник-директорите на училището контролират организацията, 
координацията и изпълнението на всички дейности по квалификация;
3. Директорът и заместник-директорите на училището контролират процеса на прилагане на 
представените и обсъдени добри практики в работата на учителите;
4. Директорът и заместник-директорите на училището контролират редовното обсъждане и 
отчитане на постиженията и проблемите в работата по квалификацията на персонала на 
заседанията на ПС.



1. Раздел: Информационно-методическо обезпечаване

№ Съдържание на дейността
Срок/ 

период на 
провеждане

Отговорник/ ци Очакван резултат
Количествен 
(брой или %)

Качествен

1

Изработване и попълване на индивидуална карта за квалификация 
през учебната година и изготвяне на обобщена информация за 
участието в квалификационни форми.

м. септември 
2022 г.

Всички
педагогически

кадри

100% Попълнена и 
предадена на 
комисията по 

плана за 
квалификация

2
Създаване или актуализиране на професионално портфолио на 
педагогически специалисти.

м. септември 
2022 г.

Всички
педагогически

кадри

100% Изработено
портфолио

3
Създаване на информационна банка -  от постъпващи предложения 
за квалификации на различно ниво, както и от целево проучване от 
педагогическите специалисти

През цялата 
година

Заместник- 
директор по 

учебната част

1

4
Участие във вътреучилищна квалификация съвместно е 
професионалната гимназия от Благоевград на тема обмен на добри 
практики

м.ноември 
2022 г.

Всички
педагогически

кадри

100%

5
Участие във вътрешноквалификационна форма за развитие на 
презентационни умения

м.февруари 
2023 г.

Всички
педагогически

кадри

100%

6
Участие във вътрешноквалификационни форми по МО Цялата

учебна
година

Всички педагози в 
обединението

7
Участие на педагогическите специалисти във външна 
квалификационна форма за придобиване на 1 или повече 
атестационни кредити по одобрени от МОН програми

м. юли 
2023

Всички
педагогически

кадри

8
Участие в международен проект по програма Еразъм+ м. юли 

2023
8 преподаватели и 

директори от 
гимназията

2. Раздел: Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри 

2.1. Повишаване на професионалните умения чрез квалификации



№ Съдържание на дейността Срок/ период на провеждане Участници

Организационно 
направление/ 
форма, чрез 

която се 
реализира

Очакван резултат

Количествен 
(брой или %)

Качествен

1
Избор и подбор на теми за 
самообразование на 
педагогическите кадри

През учебната година Всички
педагогически
кадри

По избор 100%

2
Самообразование на 
педагогическите кадри по 
избраните теми

През учебната година Всички
педагогически
кадри

По избор 100%

3

Повишаване на
квалификацията чрез участие в 
институционални и 
извънинституционални форми 
(вкл. дистанционни, онлайн)

През учебната година
Педагогически
кадри

Председатели 
на МО

По тематичния 
план за 
квалификация на 
училището и на 
МО и с включен 
механизъм за 
финансова 
подкрепа

10%

4
Самообучение чрез уебинари През учебната година Всички

педагогически
кадри

По избор

5

Предстоящо -  Бизнес 
инкубатор „Интелект” -  
прехвърляве на ключови IT 
умения в сферата на 
предприемачеството, Торино, 
Италия

юли 2023, 8 учители

2. 2. Обобщаване и разпространяване на опит

№ Съдържание на дейността Срок/ Период на 
провеждане

Организационно
направление/ Очакван резултат



Участници
или

отговорник

форма, чрез 
която се 

реализира

Количествен (брой 
или %)

Качествен

1 Анализ на квалификационната дейност В съответствие с периода 
на провеждане

Всички
учители

МО 100%

2
Представяне на информация по 
определени теми (с методическа 
насоченост)

В съответствие с 
избраната тема и периода 
на провеждане

Определени
учители

МО 10%

3
Провеждане на кръгли маси и училищни 
конкурси за педагогическите 
специалисти

През цялата година Всички
учители

МО 100%

4

Сформиране и дейност на творчески 
групи

През цялата година, в 
съответствие с календара 
на МОН

Всички
учители,
които
желаят

МО 15%

5

Участие в професионални конкурси, 
конференции

През цялата година, в 
съответствие с календара 
на МОН

Всички
учители,
които
желаят

МО 10%

2. 3. Методически обединения.
Задачи: Развитие на интересите и творческия потенциал на учителите. Практическо изучаване на въпроси, явяващи се проблемни за определени групи 
педагози. Организация и координация на методическата работа._______________________________________________________________________________________
Провеждане на:
2.3.1. Тематични методически семинари -  веднъж на учебен срок.
2.3.2. Методически сбирки/ заседания -  съгласно плановете на МО.

2.4. Работа с млади, новоназначени педагогически кадри

№ Съдържание на дейността
Срок/ период 

на
провеждане

Отговорник/ци
Организационно

направление/
форма

Очакван резултат
Количествен 
(брой или %)

Качествен

1
Подпомагане на новоназначените 
педагогически кадри при изработване

м.септември 
2022 г.

МО, старши и главни 
учители

По избор 5



на съответна училищна документация 
и програми.

2

Подобряване на уменията и 
професионалното израстване на 
младите / новоназначени 
педагогически кадри:
- посещение на уроци;
- участие в работата на МО, в 
различни квалификации като част от 
служебните задължения.

През цялата 
година

Замести ик-директор по 
учебната част и МО

По избор 10

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

№ Тема Форма Период на провеждане Обучител

1

Обсъждане на учебните програми и учебниците по 
съответните учебни дисциплини, на учебните планове, 
учебните програми по теория и практика, избираема и 
факултативна подготовка, техните особености и 
изисквания. Обсъждане начина на провеждане на 
производствената практика.

МО и предметни 
комисии

Юни -  Септември

2 Избор на теми за самообразование на педагогическите 
кадри

Септември

3 Самообразоване на педагогическите кадри по избраните 
теми

През учебната година

4 Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади 
колеги.

Неформално
общуване

При необходимост

5 Подпомагане за изработване на съответна документация, 
програми.

6
Подобряване на уменията и професионалното израстване 
на младите/новоназначени педагогически кадри: 
посещение на уроци, участие в работата на МО.



7
Повишаване квалификацията на учителите чрез участие в 
работата на МО; участие в общински, областни и 
национални обучения; участие в курсове за ПКС.

8
Обсъждане на изискванията за провеждане на ДЗИ, 
държавните квалификационни изпити и на външното 
оценяване.

МО и предметни 
комисии

Март -  Май

9 Планиране на методическата работа през учебната 
2022/2023 г.

МО Септември

10

11

Изготвяне на единни критерии за оценяване знанията и 
уменията на учениците по МО

МО Септември -  Октомври

Повишаване на квалификацията чрез участие в 
институционални и извънинституционални форми.

12 Обмен на иновативен опит чрез провеждане на открити 
уроци.

13
Открит урок по ИТ на тема „Проверка и оценка на 
знанията и уменията на учениците чрез представяне на 
презентации“.

МО Декември

14
Създаване на интерактивни продукти за подобряване 
работата с учениците. Софтуерни продукти за създаване на 
on-line тестове.

През цялата година

15

Семинари по следните теми: „Анализ на добри практики и 
интерактивни методи, прилагани в обучението по 
различни дисциплини“, „Умения за работа в екип, техники 
за групова работа“, „Умения за разработване и управление 
на проекти“, „Проектно-базираното обучение“, „Роля на 
ученическото самоуправление в училище“, 
„Мотивационни модели“, „Иновативни методи за 
оценяване“, „Творческите и практическите задачи в 
обучението“, „Създаване на професионално педагогическо 
портфолио“, „Организация, форми и методи за 
извънкласна дейност“, „Приложение на държавните 
образователни стандарти“, „Дуалното обучение“.

Според 
интересите и 
предпочитанията

16 Абониране на училището за периодични научно- 
методически издания по съответните дисциплини.

МО Целогодишно



Обогатяване на библиотечния фонд с подходяща 
литература.

17 Системно съгласуване на работата по теория и практика. МО Целогодишно

18
Изготвяне на анализи на резултатите през първия срок и 
учебната година. Определяне на основните проблеми и 
представяне на предложения за решаване.

МО и предметни 
комисии

В края на I срок и учебната 
година

19 Работа с изявени ученици, както и с трудносправящи се 
ученици.

20 Подготовка и участие в състезания и олимпиади на 
училищно, регионално и национално ниво.

Предметни
комисии

Съгласно графиците

21 Организиране на състезания по специалности и спортни 
състезания по случай празника на училището

Април -  Май

22 Обмяна на опит с учители от сродни училища.

23 Посещение на учителски форуми и семинари, 
организирани от външни организации.

24 Работа за установяване на активни контакти с 
работодатели.

25 Работа с родителите за повишаване ефективността на 
учебно-възпитателния процес.

26
Обсъждане на възможностите за участие с проектни 
предложения по Европейските структурни фондове и 
Европейските образователни програми.

27 Консултиране и подпомагане на училищни екипи при 
кандидатстване с проекти и тяхното осъществяване.

28
Работа по модернизацията на работното място на учителя, 
систематизиране на наличната МТБ, методически и 
дидактически материали.

Комисия в състав:
Председател Таня Лалкова
Членове Глория Миховска, Мария Николова


