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I. Стратегия на учебното заведение:
В Стратегията на ЦСОП е извършен SWOT-анализ на силни и слаби страни, възможности, опасности и рискове по отношение на 
кадровия ресурс и качеството на образователно-възпитателния процес. Посочена е необходимост от:

-Включване на учителите в семинари на теми, свързани с подобряване на комуникацията с родителите на деца със СОП и 
членовете на ЕПЛР от училищата, воденето на документация в ЦСОП;

-Изграждане на подкрепяща среда и приобщаване на децата/ учениците със СОП;.
-Повишаване на квалификация на учителския състав за създаване и използване на дигитални учебни ресурси за деца със СОП; 
-Средствата за квалификация, планирани в делегирания бюджет на ЦСОП обхващат приоритетите, обобщени на национално и 

регионално равнище и основните дефицити, констатирани от педагогическите специалисти на ЦСОП -  гр.Пловдив за учебната 2018/ 2019 г. 
-Актуализация на училищния План за квалификация на педагогическите кадри и Механизъм за финансова подкрепа;

II. Цели на Плана за КД:
1. Да се повиши теоретичната и практическата подготовка на педагогическите специалисти за подобряване на комуникацията с
родителите на деца със СОП и членовете на ЕПЛР, воденето на документация в ЦСОП;
2. Да се развият професионалните умения на педагозите от ЦСОП- Пловдив за създаване и използване на дигитални учебни
ресурси за деца със СОП.
3. Да се подобрят уменията на педагогическите специалисти при изграждане на подкрепяща среда и приобщаване на децата/
учениците със СОП.

III. Задачи на Плана за КД: ^
1/ Повишаване на теоретичната и практическата подготовка на педагогическите специалисти за подобряване на комуникацията с родителите 
на деца със СОП и членовете на ЕПЛР, воденето на документация в ЦСОП;
2/ Развиване на професионалните умения на педагозите от ЦСОП- Пловдив за създаване и използване на дигитални учебни ресурси за деца 
със СОП.
3/ Подобряване на уменията на педагогическите специалисти при изграждане на подкрепяща среда и приобщаване на децата/ учениците със 
СОП.
4/ Информиране на педагозите за новите теми за обучение и квалификация, свързани с дейностите в ЦСОП и промените в нормативната 
уредба в СПУО.

IV. Очаквани резултати на Плана за КД:
1. Повишена квалификация на педагозите -  завършен квалификационен курс/ семинар, проведена обмяна на опит, кръгла маса; повишена
ПКС; придобита магистърска степен.
2. Повишена компетентност на педагозите за подобряване на комуникацията с родителите на деца със СОП и членовете на ЕПЛР, 
воденето на документация в ЦСОП.
3. Придобити практически умения и знания за създаване и използване на дигитални учебни ресурси за деца със СОП.



4. Усъвършенствани умения на педагогическите специалисти за изграждане на подкрепяща среда и приобщаване на децата със СОП.
5. Повишено качество на образователно- възпитателния процес в ЦСОП — гр.Пловдив и подобрени постижения на учениците.

1. Вътрешно училищна квалификация (това са всички квалификационни форми в образователната институция, които обхващат 
педагогическия персонал и се организират по методични обединения или са предназначени за всички педагогически кадри, работещи в ЦСОП 
-  гр.Пловдив)
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1 .

Съвместна работа с 
родителите и членовете 
на ЕПЛР при изготвяне 
на индивидуални учебни 
програми и 
индивидуални 
терапевтични програми 
на учениците в ЦСОП Семинар

Учители, 
ст. учители, 
старши учители- 
терапевти 20

Чч

4
До ЗО.Х. 
2018г. Пловдив

Г.Славкова,
В.Бакиш Ж.Налджиева

Не се 
изисква

2.

Водене на 
документацията на 
паралелка/ група в 
ЦСОП. Семинар

Учители, 
ст.учители, 
старши учители- 
терапевти 20 4

До
31.XII. 
2018г. Пловдив

В.Бакиш,
Ж.Налджиева В.Бакиш

Не се 
изисква

3.

Взаимодействие с деца с
комуникативни
нарушения. Семинар

Ръководители на 
паралелки в 
ЦСОП, старши 
учители ЦДО,

16 4 До 30.VI. 
2019г.

Пловдив

М.Илиева, 
Зл. Иванова, 
В.Митрева, 
В.Котева, 
Д.Козарев

Б.Стефанова

Не се 
изисква
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учител ЦДО
— ^

4.

Изграждане на 
подкрепяща среда за 
деца и ученици със СОП. Семинар

Учители,
ст.учители,
ст.учители-
терапевти,
Гл.учител, зам.-
директор,
директор,
психолог, логопед,
старши учители
ЦДО 15 4 До 30.11. 

2019г.

-

Б.Стефанова
Н.Шенков

Не се 
изисква

5.

МЕЖДУИНСТИТУЦИО 
НАЛНА КРЪГЛА 
МАСА

на тема „Центровете за 
специална образователна 
подкрепа - стратегически 
фактор за развитие на 
приобщаващото 
образование в България“

Учители,
ст.учители,
ст.учители-
терапевти,
Гл.учител, зам.-
директор,
директор,
психолог, логопед,
старши учители
ЦДО 15

V .S

8 До 30.08. 
2019г.

Велингра
д В.Бакиш

От
спонсор
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2. Извънучилищна квалификация (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от ЦСОП -  
гр.Пловдив са включени в зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на делегирания бюджет на 
учебната институция).
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1.

„Ефективни техники за 
комуникация и работа с 
родителите. Взаимодейст 
вие семейство- 
образователна 
институция“ курс

Учители, ст.учители, 
ст.учители- терапевти, 
Гл.учител, зам.-директор, 
директор, психолог, 
логопед, старши учители 
ЦДО 18 16

РААБЕ-  
гр.София Пловдив 1170,00 31.XII.2018

Пловд
ИВ Директор

2.

„Вербална и невербална 
комуникация -  основа за 
успешно 
сътрудничество“ курс

Учители, ст.учители, 
ст.учители- терапевти, 
Гл.учител, зам.-директор, 
директор, психолог, 
логопед, старши учители 
ЦДО 20

Чч

16
РААБЕ-  

гр.София Пловдив 1300,00 30.111.2019
Пловд
ИВ Директор

3.

„Създаване и използване 
на дигитални учебни 
ресурси“ курс

Учители, ст.учители, 
ст.учители- терапевти, 
Гл.учител, зам.-директор, 
директор, психолог, 
логопед, старши учители 
ЦЦО 19 16

РААБЕ -  
гр.София Пловдив 1223,88 30.07.2019

Пловд
ИВ Директор
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f  ГV. Заложени средства за квалификация й училищния бюджет -  (процент от годишните средства за работна заплата на педагогическия 
персонал (чл. 35, ал.1 от Анекс № Д 01-100/ 11.06.2018г. към КТД №Д 01-99/19.06.2016 г.), равняващ се на 1,2 % от ФРЗ на педагогическия 
персонал -  3693,88 лв.

VI. Организация и контрол по изпълнение на плана
Директорът на образователната институция възлага организацията на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:

• В частта извънучилищна квалификация -  Заместник-директор
• В частта вътрешноучилищна квалификация -  Председател на комисията по професионално-творческите въпроси
• В частта финансиране на квалификацията -  Главен счетоводител

Приложение: Правила за участие на педагогическият персонал на ЦСОП -  гр.Пловдив в квалификационна дейност и механизъм за 
финансова подкрепа.
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