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ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 
  



І. Анализ на квалификационната дейност в образователната институция, определени дефицити от 

квалификация на педагогическите специалисти. 

 
     Квалификационната дейност в ДГ „Детелина,с.Нови хан,общ.Елин Пелин през учебната 2021/2022 година се проведе съгласно плана 

за квалификация, който е неразделна част от годишния план за дейността на детската градина и е приет с Протокол №1/14.09.2021 г. 

       Квалификацията и усъвършенстването на професионалните умения са постоянна и неотменна част от трудовата дейност на 

учителите. 

  Вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност беше активизирана. Бяха обособени две методически обединения: на 

учителите в първа и втора група с председател Ралица Горанова и на учителите в първа „б“ група.  .Председателя изработи планове и 

графици за дейността на обединенията. По плана  бяха проведени открити ситуации: 

 „Безопасно поведение на улицата”; 

 „Проблеми на безопасното поведение” 

 „Как съдействам за безопасно поведение на децата в групата?” 

 „Употреба на здравословна храна” 

      На педагогически съвет бяха представени и обсъдени входните и изходните резултати на децата от трета и четвърта група.        

В детската градина продължава четенето и обсъждането на специализирана литература за развитие на индивидуалните знания, умения 

и компетентности на учителите. Бяха проведени  педагогически съвета и изслушани следните доклади: 

1. Семинар-дискусия на тема: „Детето и гнева, начини за справяне”- март 2022 г. 

2. Семинар-дискусия на тема: „Превенция на агресивни прояви на децата“ - април 2022 г. 

3. Семинар-дискусия на тема:  „Възможностите на ел. дневник.” април 2022 г. 

 Учителите споделиха своя опит и обсъдиха добри практики, представени на откритите ситуации. 

Всички учители участваха в обучения, което им донесе и кредити. Някои от учителите участваха в онлайн обучения. 

       Създаден е архив с материалите от проведените квалификационни дейности. Редовно се води училищният регистър за 

квалификацията.Директорът и учителите имат изработено професионално портфолио. Темата”Детско  портфолио” е разледана и 

обсъдена. Всички деца имат изработени портфолиа. 

Отчитаме все по-голямо присъствие на ИКТ в обучението. Все повече учители работят по проекти. Повиши се интересът на учителите 

към организираните квалификационни дейности. 

Детската градина започва 2022/2023 учебна година  със значителни успехи в работата по квалификацията на педагогическите кадри.       

 

ІІ. Приоритети за квалификация и определяне на целеви групи. 

 



1. Самоусъвършенстване чрез вътрешна система за квалификация в детската градина. 

2. Повишаване квалификацията на педагогическите кадри,така,че образователния продукт да огговаря на съвремените изисквания 

на обществото и на европейските образователни норми и ценности. 

3. Приложение на съвременните тенденции  в проверката на оценката на знанията на децата и разчупване стереотипните форми на 

преподаване. 

4. Осъществяване самостоятелна и активна политикав детската градина с европейска насоченост,отговаряща на динамичните 

изисквания на настоящето и бъдещето,поставящи в центъра на образователния процес детето,с неговите заложби,интереси и 

потребности. 

5. Представяне на максимално добри условия за качествено обучение,възпитание,труд и реализация на подрастващите в 

демократично общество. 

6. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 

- квалификационната дейност за актуализация на научната и методическа компетентност 

- педагогически контрол и методически указания от експерти от РУО – София регион. 

- обмяна на добри практики на ниво – Община,Област,методическо обединение. 

        7. Вътрешната квалификация и връзката й със спецификата на детската градина и с 

 ,,детското  портфолио“. 

8. Продължаване на изграждането на  информационна система с  

данни за състоянието и квалификацията на педагогическите специалисти чрез поддържане и подобряване  на:   

 Регистър за квалификацията на педагогическите специалисти; 

 Архив с всички материали, свързани с всички теми и форми на  

проведени  квалификационни дейности; 

 База данни за структурата на педагогическия персонал и кариерно  

развитие на учителите и възпитателите (Информационна карта за квалификацията и кариерното развитие на педагогическите 

специалисти) 

 Професионалното портфолио на директора и на учителите.  

 

 Комисия за квалификация на педагогическите специалисти: 

 
 Председател – Ралица Горанова 

Членове: 

- Илияна Райнова 

- Зорница Стоева 



ІІІ. Цели: 

 

1. Квалификация на педагогическите кадри на ДГ „Детелина“, съобразно изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – въвеждаща и 

продължаваща.  

2.  Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на педагогическите специалисти за осъществяване в 

единство на възпитателни и образователни задачи при подготовка, организиране и провеждане на педагогическия процес. 

3.  Квалификация насочена към повишаване на резултата в пряката работа. 

4.  Създаване на мотивация за професионално развитие и самоусъвършенстване на учителите. 

5.  Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с 

динамиката на общественото развитие и образователни изисквания на държавната политика. Прилагане на придобитата 

квалификация в практиката. Споделяне на придобитата квалификация с колегите. 

6.  „Учене през целия живот“ – повишаване компетентността на всеки член от екипа, съобразно длъжността и желанието му. 

 Подцели: 

1. Всички учители да участват във вътрешната квалификация;         

2. Да се повиши ефективността на учителската практика; 

3. да се създаде атмосфера на подкрепа за прилагане на добрите практики в детското заведение 

4. Учителите,участвали в квалификационни курсове,семинари и конференции да предават своя придобит опит и знания на 

колегите,за постигане на по –добри резултати във възпитателно-образователната работа. 

5. Да се създаде сред педагозите нагласа за връзката на професионалното им развитие с авторитета и просперитета на детското 

заведение. 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Да се организира вътрешна и външна квалификация през учебната 2021/2022 година за покриване на констатираните 

дефицити. 

2. Да се повиши компетентността на учителите във връзка с прилагане на всички наредби към ЗПУО и Наредба №15/2019 г. 

3. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване на уменията им за работа с деца чрез ефективно 

използване 



на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически 

практики. 

4. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера; на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности 

и проблеми. 

5. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание от децата с цел придобиване 

на 

компетентности по ДОС за ПО и развиване уменията им за решаване на проблеми. 

6. Да се създадат условия за организация и провеждане на съдържателен образователен процес в центъра на който стои 

детето с 

неговите индивидуални особености и потребности. 

V. Форми на квалификация: 

  1. Вътрешноинституционалната квалификация: 

- открити педагогически практики; 

- доклади; 

- лекции; 

- дискусии. 

- беседи 

- практикуми 

- тренинги 

2. Извънинституционалната квалификация: 

- лекции; 

- тренинги. 

VI. Принципи: 
1. Системност; 

2. Съгласуваност; 

3. Достъпност; 

4. Адаптивност и адекватност; 

5. Приемственост и последователност 



1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
Дата на 

провеждане 

Тема на обучението Квалификационна  форма 

/дискусия,семинар,трениг,откри

та практика и др./ 

Участници/ 

целева група 

Име на 

провеждащия 

квалификацията  

 

Брой  

часове 

септември ЗПУО и ДОС. Актуални 

въпроси, свързани с воденето 

на задължителната 

документация и промени в 

нормативната уредба в 

ПУО.Работа с НЕИСПУО. 

дискусия Директор и 

учители 

Силвия Велинова 1 ч. 

септември Приложни изкуства и 

арттерапия в предучилищна 

възраст 

дискусия Директор и 

учители 

Силвия Николова 1ч 

      октомври Играта – метод за 

стимулиране на социалното и 

емоционалното развитие на 

децата     

лекция Директор и 

учители 

Ивелина Стойнова 1 ч. 

 

      октомври 

 

Играта-драматизация – фактор 

за развитие на речта 

 

доклад 

Директор и 

учители 

 

Нели Иванова 
 

1 ч. 

 

      ноември 

 

Форми на сътрудничество и 

взаимодействие между 

детската градина и 

семейството 

 

беседа 

Директор и 

учители 

 

 

Ралица Горанова 1 ч. 

 

 

 

     ноември Спешна помощ при инциденти 

с деца. 

Лекция, беседа, тренинг Медицински 

сестри, 

Директор и 

Медицински сестри на 

ДГ „Детелина“ 
1 ч. 

 

 



учители 

декември Аутизъм – поведение за 

работа с деца със СОП  

 

Беседа и практикум 

Директор и 

учители 

Теменужка Шунева  

 

1 ч. 

декември   Безопасно поведение при 

бедствия 

лекция Директор и 

учители 

Елена Стоянова 1 ч. 

януари Предимства и недостатъци 

при работата с електронен 

дневник. 

Беседа  Директор и 

учители 

Теодора Маринова 1 ч. 

         януари Възпитаване в любов към 

книгите и приказките – ползи 

за развитието на детето 

Лекция, презентация Директор и 

учители 

Илияна Райнова 1 ч. 

         февруари Иновативни методи за 

преподаване и обучение 

Беседа Директор и 

учители  

Анелия Ангелова 1 ч. 

         

        февруари 

Подходящи електронни 

платформи за ПУО при 

необходимост от онлайн 

образователен процес 

Беседа Директор и 

учители 

 

Райна Никифорова 1ч. 

       март Ползи за екологичното 

възпитание в ПУ възраст при 

работа с природни материали 

Дискусия, тренинг Директор и 

учители 

Ани Петрова 1 ч. 

        март Ролята на подвижните игри за 

здравното развитие на децата 

Лекция  Директор и 

учители 

Емилия Стоянова 1 ч. 

        април Стресът на работното място. 

Начини за справяне. 

 

тренинг Директор и 

учители 

Зорница Стоева 1 ч. 



   

 

април STEM и STEAM в детската 

градина 

Лекция, дискусия Директор и 

учители 

Антонина Димитрова 1ч. 

май Празници и развлечения в 

детската градина 

Доклад, дискусия Директор и 

учители 

Юлия Динчева 1ч. 

май Училищната готовност и 

успешен преход от 

детската градина към 

училището 

Лекция Директор и 

учители 

Трейси Андонова 1ч. 

май Ролята на проектно-

базираното обучение и 

ползата му в детската 

градина 

Лекция Директор и 

учители 

Поля Динчева 1ч 

май Приобщаване на децата 

към общочовешките 

ценности чрез прилагане 

на игрови методи 

 Директор и 

учители 

Иванка Младенова 1ч 

май Права и задължения на 

родителите 
 

Лекция Директор и 

учители 

Дария Панайотова 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

 
 

 

2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
 

Период 

на   

провеждане 

 

Място на 

провеждане 

 

Обучителна 

организация/ 

Обучител 

 

Тема на обучението 

Целева 

група 

 

 

Брой 

участници 

 

Брой 

кредити 

Източник на 

финансиране 

 

ноември Изнесено 

обучение 

ОРАК  „Новите възможности с Google и 

Microsoft”Мicrosoft 365 – 1 

квалификационен кредит 

Директор 

и учители 

20 1 кредит  

16 часа 

От бюджета 

на ДГ 

Февруари Изнесено 

обучение 
Център 

„Интерактивно 

обучение” 

„Заедно в детската 

градина/училището” 

Директор 

и учители 

      20 1 кредит  

16 часа 
От бюджета 

на ДГ 

 

 

 

VII. Очаквани резултати.Анализ и оценка на ефективността. 

 
 Достигане на резултати съответстващи на целите на образованието и възпитанието. 

 Формиране на добри качества в детската личност. 

 Усвоените знания и умения от децата да изграждат готовност за училище. 

 Резултатите и изводите да спомагат за издигане педагогическата практика. 

 Усвояване на нови пътища,форми,средства и методи за педагогическата дейност. 

 Постигане на максимално високо равнище на развитие,вэзпитание и обучение. 

 Създаване на благоприятни условия за оптимално протичане на педагогическия процес. 



 

 

VІІI. Финансиране квалификационните дейности. 

 
1. Финансирането на вътрешно-квалификационната дейност се осъществява по предложение на комисията, в съответствие с 

установените потребности и плана за квалификация на детската градина и съгласуване с директора на детската градина. 

2. За професионална квалификация на всеки педагогически специалист в детската градина се полагат минимум 

регламентираните 1,2 % за календарна година.  

3. При недостиг на предвидените средства в  бюджета на детската  градина за квалификационна дейност или по желание, 

финансирането на  участието може  да стане от съответния учител.   

4. При изявено желание и необходимост от  участие в квалификационна форма от определен учител, детската градина може да 

дофинансира участието чрез изплащане на дневни и пътни разходи и при наличие на финансова възможност. 

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационна форма на собствени разноски и 

съгласувано с директора на детската градина, дори и в учебно време, му се предоставя тази възможност. 

 
ФРЗ на педагогическия персонал  

в лв 

 

430 080 лв. 

1,2% от годишния 
ФРЗ 

 

5 160 лв. 

 

сума в лв 

 

 

5 160 лв. 

 

 

            IX. Контрол. 

 
Директорът на институцият  упражнява контрол по отношение на изпълнението на плана за квалификационната дейност и участието 

на педагогическите специалисти в квалификационните дейности на национално, регионално и институционално ниво. 

Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на институционално ниво се осъществяват от 

детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование по план за квалификационна дейност като част от годишния план и в съответствие със: 

1. стратегията за развитие на институцията; 

2. установените потребности за повишаване на квалификацията; 



3. резултатите от процеса на атестиране; 

     4. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаващата 

квалификация, определяни ежегодно от Министерството на образованието и науката 
 

Годишният план за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, работещи в ДГ „Детелина” е приет с 

решение № 1/ 01.09.2022 г.на педагогическия съвет – Протокол № 1 / 15.09.2021 г.  

При възникнала необходимост, годишният план може да бъде актуализиран през учебната година по реда на неговото приемане. 

 

 

 


