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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ:
Природо-математическа гимназия „Иван Вазов” е профилирана
гимназия.
Учениците
се
обучават
в
18
паралелки
природоматематически профил (8, 9, 10, 11 и 12 клас) и 4
непрофилирани пралелки (5, 6, и 7 клас ). През последните 3 години
приемът на паралелките се изпълнява 100%, а пълняемостта им е
99%. За учебната 2013/14 г. общият брой на учениците в училището е
580.
Учениците на ПМГ постигат високи резултати при явяването си
на ДЗИ и при външното оценяване в 5, 6, 7 и 8 клас. Отлични са
резултатите от обучението. Голям е броят на спечелените награди в
национални олимпиади, състезания и конкурси, както и броят на
участниците в Международни олимпиади. Специфичните за училището
затруднения, произтичат от голямото разнообразие в интересите и
възможностите на учениците.
Завършилите ПМГ продължават следваща степен на образование
във Висши училища, след което се реализират в различни области
(научни работници, технически науки, икономика, обществени науки,
политика и др.)
Учители и обслужващ персонал
В училището работят 45 учители, директор и двама помощникдиректори и 11 човека - непедагогически персонал. Голяма част от
учителите
повишават
квалификацията
си
в
различни
квалификационни форми: семинари, обучения за придобиване на
квалификациионни
степени,
тренинги
и
др.
Носители
на
професионално квалификационни степени са 26 от учителите.
Квалификац.степени V ПКС
2
Брой учители

ІV ПКС
1

ІІІ ПКС
0

ІІ ПКС
19

І ПКС
4

Като цяло обстановката в училището предполага мн.добри
условия за протичане на учебно- възпитателната дейност. Училището
разполага със светли и уютни класни стаи, обзаведени кабинети по
ИКТ, физика, химия, биология, математика, мултимедиен кабинет
библиотека с 30 000 тома книги, два физкултурени салона, две
спортни площадки.
Работи се по няколко образователни проекта и проекти на
европейските структурни фондове, с цел привличане на средства за
реализиране на основните цели на училището.
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2. МЕТОДИЧЕСКАТА РАБОТА в ПМГ се организира по предметни
комисии (ПК) , както следва:




Български език и литература,
Чужди езици, История,
география и философия, Физкултура, изобразително изкуство,
музика- главен учител Д.Вълканкина
Математика и информатика, Природни науки и екология –
главен учител П.Георгиева

3. ПЛАНЪТ за квалификационна дейност през учебната 2017/2018г. е
приет на съвещание на Педагогическия съвет на 14.09. 2017г. с
протокол № 1.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Реализиране на инциативи по програма „Учене
през целия живот” за осигуряване на непрекъснат процес за
повишаване квалификацията на учителите.
Повишаване качеството на образователно-възпитателната
работа в училище с акцент върху нейната практическа насоченост.

1.

Осигуряване на по-добри условия за физическото, умственото,
нравственото и социалното развитие на учениците.

2.

Развиване на учениковата личност чрез овладяване в учебния
процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни
практически задачи.

3.

4.

Издигане и утвърждаване престижа на училището.

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Да се разработи план за квалификационна дейност в
училище, който е неразделна част от годишния план на
училището /към него се добавят и плановете на
методичните обединения/.
2.

3.

4.

Популяризиране и обмен на педагогически опит
осъществяване на активно преподаване и обучение.

с

цел

Анализ на постигнатите успехи и неуспехи, трудности и
проблеми с оглед създадаване на условия за делова и хуманна
атмосфера на работа.
Квалификационната дейност на учителите да се реализира в
разнообразни форми на училищно, регионално и национално
ниво и да съдейства за успешното усвояване на учебното
съдържание по предмети.
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5.

6.

Подобряване мотивацията на учениците за учебна дейност, като
се използват различни форми за проверка и оценка на
придобитите знания.
Стимулиране на професионалните изяви на учителите с цел да
се усъвършенства организацията и методиката на преподаване

ІV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:
1. УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ: семинари, дискусии, тренинги,
проблемна група, професионално-педагогич.
специализация ,
конференции, лектория и др.
2. РЕГИОНАЛНА: семинари, дискусии, тренинги, проблемна група,
професионално-педагогическа
специализация
,
конференции,
лектория и др.
3.
НАЦИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ:
тренинги,
семинари,
конференци, организирани от МОМН, ЦКОКУО, ДИУУ – София, ВУЗ,
РИО,други образователни центрове, неправителствени организации.
V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
А. УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
Водеща идея: Популяризиране и обмен на добри педагогически
практики, представени на вътрешноучилищния конкурс в
направленията: Електронни уроци - за учители; Академично есе - за
ученици; Помощни средства за обучението и обогатяване на учебната
база на училището - за учители и ученици.

№
1.

2.

3.

Дейност
Срок
Отчитане дейността на ПК за Срок: ноември
изминалата учебна година и
изработване на план за работа
през
учебната
2017/2018
г.
Планиране
и
оказване
на Срок: октомври
методическа
помощ
на
новопостъпилите учители.
Организиране
Срок: декември
на дискусии по ПК на тема:
„Самостоятелната
работа
на
учениците
–
видове,
организация и планиране”.
4 План за квалификация

Отговорник
Отг.:гл.учители

Отг.: пом.директори

Отг.:председат. на
ПК

4.

5.

6.

Организиране и провеждане на
дискусия с участието на всички
учители по темата: „Мотивиране
на оценката пред ученика”.
Периодично
запознаване
на
преподавателите с изменението
на нормативните документи в
системата на образованието.
Организиране на обучителни
семинари с учителите по темите:
·

Срок:февруари

Отг.:гл.учители

Срок:през
учебната
година

Отг.гл.учители

Срок:декември

Отг.гл.учители

март

„Изпити в училищното
обучение”

·

7.

„
Ключовите
компетентности
инструмент за личностно и
социално развитие”
Представяне
пред Срок: юни
педагогическия

колектив

обсъждане

на

педагогически

практики

резултат

от

учителите

и

учебната

Отг.гл.учители

и

добрите
като

работата
учениците

на
през

година

(вътрешноучилищен конкурс).
8.

9.

Организиране на тренинг с кл. Срок:ноември
ръководители на тема: „Същност
на
агресивното
поведение.
Подходи
за
справяне
с
агресивно поведение”.
Споделяне
на
опит
в Срок:април
изработването на печеливши
стратегии и методи, изведени
от колегите в осъществяването
на
проект
по
национална
програма „С грижа за всеки
ученик
–
модул
1”
при подготовката на ученици за
участие
в
национални
олимпиади – занятие по ПК.
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Отг.Пл.Христова

Отг.:гл.учители

10. Организиране
обучение
на
учителите със специалист за
овладяване на методиката за
създаване
на
учителско
портфолио.
11. Популяризиране под подходящи
форми сред учителския колектив
на
материали,
методики
и
практики
като
резултат
от
обученията на учителите през
настоящата учебна година.
12. Попълване и представяне на
лична квалификационна карта
от всеки учител за отчитане на
резултати
от
годишен
квалификационен процес.
13. Обсъждане на резултатите от
НВО на учениците в VII и VIII
клас и резултатите от ДЗИ в 12
клас по ПК с цел да се направи
анализ
за
подобряването
на работата през следващата
учебна година.

Срок:март

Отг.:М.Николова

Срок:постоянен Отг.гл.учители

Срок:юни

Отг.гл.учители

Срок:декември

Отг.:гл.учители

Б. РЕГИОНАЛНА И НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
№
1.

Участие на учителите в
квалификационни
форми, организирани на
регионално и
национално ниво при
покана отвън, като:



2.

Обучителна
организация
МОМН

Дейност

Срок

През
учебната
Квалификационни година
центрове към ВУЗ

Участници
Учители

Издателства

семинари;
курсове за
повишаване на
професионалната
квалификация.
Предоставяне
на
информация
и

Център „Отворено
образование”
Неправителствени
организации
Квалификационни През
центрове към ВУЗ учебната
година
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Учители

3.

4.

5.

мотивиране на учителите
за придобиване на ПКС и
повишаване
на
квалификационна
степен.
Обучение по безопасност
и здраве при работа на
директори на просветни
звена и педагогическия
и
непедагогическия
персонал – Плевен
Участие на учители във съюз
на През
и учебната
форми на поддържаща математици
съюз на физици
годината
квалификация.
Изпълнение на проекти и МОМНСтруктурни
програми:
фондове
-за
извънкласни
дейности „УСПЕХ”
-НП „С грижа за всеки
ученик” – модул 1
-Проект „Квалификация
на педагогическите
специалисти”
-Проекти на АФБ за
извънкласна работа по
математика, физика и
ИТ.
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Пом.
директор

Учители
математика,
информатика
и физика
Учители по
ГИ и ИЦ
Учители по
БЕЛ, ИТ, ИЦ,
БЗО, ИИ

