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ПЛАН  

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

учебна 2019/2020 година 
 

 

 
 I. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 

ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД - 2018/2019 учебна година: 

1.Образователно равнище и квалификация 

       Детска градина №3 „Звездичка” функционира с шест групи. Педагогическият състав се 

състои от 13,5 педагогически специалиста. 

Педагогическият персонал включва: 12 учители, 0,5 учител по музика и 1 директор 

 

 

Длъжност Магистър Бакалавър Професионален 

бакалавър 

ПКС 

 І  ІІ III IV   V 

Директор       1   1     

Старши 

учители 

 

 

 

 

     6   1 1  5  1 1 

Учител по 

музика 

     1        

Учител       3 

 

  1      3 

 

     През учебната 2018/2019 г. всички планирани дейности за повишаване квалификацията 

на педагогическия екип са осъществени. Една от силните страни при осъществяване на 

квалификационната дейност е свързана с изразеното желание на членовете на 



педагогическия колектив за повишаване на  индивидуалното професионално 

усъвършенстване. Всеки е участвал и достигнал 16 академични часа във вътрешно 

институционалната  квалификация и е придобил минимум 1 кредит от квалификация с 

външен лектор. 

През 2018/2019 учебна година темите за повишаване на квалификацията бяха 

избрани на педагогически съвет, имайки предвид обобщените резултати от анкетните 

карти на педагогическите специалисти с предложения за квалификационна дейност. 

Идентифицирани са потребности на педагозите за обучение относно работа с 

информационни и комуникационни технологии, както и учене чрез игра. През 2019/2020 г. 

са предвидени квалификационни форми  в тази насока. 

 

През учебната 2019/2020 г. детска градина №3 „Звездичка” ще функционира  

със седем  групи . 

Педагогическият състав ще се състои от 15,5 педагогически специалиста-14 

учители, 0,5 учител по музика и 1 директор. 

 
           II.ЦЕЛИ 

 

   1.ОСНОВНА ЦЕЛ: 

 Осъществяване на дейности, целящи повишаване на научната и методическа 

подготовка по изпълнение на европейската квалификационна рамка в процеса, насърчаващ 

ученето през целия живот. 

 1.Създаване мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване във връзка с 

предстоящото атестиране на педагогическите кадри. 

 2.Промяна в развитието на професионална нагласа и ценности – реализиране на 

адекватни модели за вътрешна и външна квалификация. 

   2. ЗАДАЧИ:  

1. Стимулиране на педагогическите специалисти към усъвършенстване и активно обучение, 

чрез обмяна на педагогически опит. 

2. Избор на педагогически технологии, стимулиращи формирането у децата на знания, 

умения и отношения за успешно преминаване към училищно образование. 

 3.Подобряване работата на комисиите в детската градина. 

              4.Използване на самооценката, като средство за повишаване на квалификацията. 

 

 

           III.       ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА  

 

1. Основни дигитални компетентности за реализиране на иновативни подходи в 

обучението. 



2.  Стимулиране  развитието на речника и свързаната реч на 3-7 г. деца, чрез 

прилагане на разнообразни методи и средства в процеса на педагогическото 

взаимодействие. 

3. Учене чрез игра в детската градина.    

 

          IV.      ОТЧИТАНЕ на участието на педагогическите специалисти в предлаганите 

форми за повишаване на квалификацията  

1.Академичен час за вътрешноинституционалната квалификация  е 45 минути 

2.При  вътрешноинституционална квалификация: 

- се отчитат темите и  присъствените часове на всеки педагогически специалист в 

„Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалификация“ и протокол. 

2.При квалификация с външен лектор:   

- се отчитат  темите и присъдените или признатите квалификационни кредити (ако 

има такива) в НЕИСПОУ. Сертификатите и удостоверенията за присъдени 

квалификационни кредити и придобити ПКС се отразяват в портфолио на учителя. 

 - Сертификатите и удостоверенията за присъдени квалификационни кредити и 

придобити ПКС се съхраняват  в досиетата на педагогическите специалисти. 

- Проследява се в атестационния период всеки педагогически специалист да има 

минималния изискуем брой квалификационни кредити.  

 

 

      V.      ФИНАНСИРАНЕ 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 

календарна година и са в размер на 1, 2% от годишния ФРЗ. 

2. Вътрешната квалификационна дейност се финансира от бюджета на детската 

градина. 

3. Финансирането на външната квалификационна дейност се осигурява в рамките на 

бюджета на детската градина, дарения по волята на дарителя, средства от проекти 

и програми за квалификационна дейност. 

4. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-

квалификационна степен се заплащат от учителите. 

 
          VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Удовлетворяване на квалификационните потребности и интереси на 

педагогическите кадри. 

2. Развитие на ключови компетентности. 

3. Положителни промени при овладяване на знания, умения и навици от децата. 

4. Повишаване на качеството на работа на педагогическия екип. 

5. Повишаване ефективността във взаимодействието между деца,учители и 

родители. 



6. Допълнително придобитите умения и знания от специализации  и 

квалификации да стават достояние на целия  педагогически екип чрез различни 

форми. 

 

 
          VII. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

№ Тема Форма 

Период на 

провеждане, 

времетраене 

Целева 

група 

Отговорник за 

провеждането 

Лектор/организац

ия 

1. 

Приобщаващо 

образование – 

осъществяване на 

обща и 

допълнителна 

подкрепа 

Работна 

среща –

методическо 

подпомагане 

месец 

октомври 

2019 г. 

2 акад. часа 

Учители Директор, 

Комисия за 

приобщаващо 

образование 

Вътрешна 

квалификация 

2. 

Методика на 

играта в ДГ 

 

Лектория месец  

ноември  

2019 г. 

3 акад. часа 

Учители Директор, 

Комисия за 

квалификация 

Вътрешна    

квалификация 

3. 

Интерактивни 

подходи  за 

възприемане на 

литературно 

произведение при 

3-7 год. деца. 

Обмяна на 

опит 

Презентации 

месец 

декември 

2019 г. 

2 акад. часа 

Учители Директор, 

Комисия за 

квалификация 

Учители 

 

Вътрешна 

квалификация 

 

4. 

 

Обучение на 

помощник 

възпитателите за 

работа с деца със 

СОП и деца с 

неприемливо 

поведение. 

 

 

 

 

 

 

 

Лектория 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец- 

януари  

2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

Помощник 

в-ли 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Комисия за 

квалификация 

 

 

 

 

 

 

Вътрешна 

квалификация 

 

 

 

 

 

5. 

Игри за 

активизиране на 

речника и 

свързаната реч на 

децата в ДГ. 

 

Тренинг 

 

Месец 

януари  

2020 г. 

3 акад.часа 

Учители Директор, 

Учители 

 

Вътрешна 

квалификация 



6. 

Основни 

дигитални 

компетентности за 

реализиране на 

иновативни 

подходи в 

обучението 

 

Обучение Месец 

февруари  

2020 г. 

16 акад.часа 

Учители Директор, 

Комисия за 

квалификация 

Външна 

квалификация 

Лектор 

7. 

Ефективни методи 

и техники за 

комуникация и 

работа с 

родителите 

 

Дискусия 

 

Месец 

февруари 

2020г. 

2 акад.часа 

Учители Директор 

Комисия за 

работа с 

родителите 

 

 

Вътрешна 

квалификация 

 

 

8. 

Учене чрез игра Обучение Месец март 

2020г. 

16 акад.часа 

Учители Директор, 

Комисия за 

квалификация 

Външна 

квалификация 

9. 

Развитие на 

компютърните 

компетенции на 

педагогическите 

специалисти / 

използване на 

софтуери, 

презентации/ 

 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

Месец-

април 2020 г 

2 акад. часа 

Учители Директор, 

Учители 

Вътрешна 

квалификация 

10. 

Координационен 

механизъм за 

взаимодействие 

при работа с деца 

в риск 

Дискусия Месец май – 

2020г. 

2 акад. часа 

Учители Директор, 

Комисия за 

противодейст 

вие на тормоза 

между деца 

Вътрешна 

квалификация 

 

Планът за квалификационна дейност е част от Годишния план и е приет с решение 

на педагогическия съвет – протокол №5/09.09.2019 г.; Утвърден със заповед на 

директора №756 от 10.09.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      

                                               

   

 


