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I.АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДЕН 
ПЕРИОД: 

1.Образователно равнище и квалификация 

       Детска градина №3 „Звездичка” функционира със седем групи. Педагогическият 
състав се състои от 15,5 педагогически специалиста. 

Педагогическият персонал включва: 14 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 
 
 
 
 

      7         1             1   4    2  2 

Учител по 
музика 

      1        

Учител       4 
 

        1       1  2 

 



           През учебната 2019/2020 г. квалификационната дейност бе насочена към изпълнение 
на заложената в плана 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“. За повишаване 
подготовката и създаване на по-добра мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване 
на педагогическите специалисти всяка година се изготвя и приема програма за 
квалификация с две основни части – вътрешноинституционална и 
външноинституционална квалификационна дейност, отговаряща на потребностите на 
педагозите. Формите и темите за повишаване на квалификацията са избрани чрез 
проведено анкетно проучване в края на учебното време на учебната 2018/2019 г.  

През изтеклия период всички планирани вътрешноинституционални  
квалификационни форми за повишаване квалификацията на педагогическия екип са 
осъществени. Реализирана е външноинституционална квалификация на тема „Основни 
дигитални компетентности за реализиране на иновативни подходи в обучението“. 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. 

За предстоящата 2020/2021 учебна година темите за повишаване на квалификацията 
са избрани и одобрени на педагогически съвет, имайки предвид обобщените резултати от 
анкетните карти на педагогическите специалисти с предложения за квалификационна 
дейност. Идентифицирани са потребности на педагозите за усъвършенстване на 
професионалните умения чрез използване на онлайн ресурси за създаване на електронно 
съдържание, прилагане на иновации, STEAM обучение в детската градина и максимално 
използване на игрови подходи в учебната среда. През 2020/2021 г. са предвидени 
квалификационни форми  в тази насока. 

 
I. ЦЕЛИ 

 
   1.ОСНОВНА ЦЕЛ: 

 Развитие на професионалните компетенции на педагогическия екип, разгръщане на 
творческата му активност за организиране и осъществяване на иновативна педагогическа 
дейност в детската градина. 

 1.1.Реализиране на съвременни модели за вътрешна и външноинституционална 
квалификация на педагозите, за постигане на  по- добро качество на взаимодействие със 
всички участници в образователният процес. 

1.2. Стимулиране на педагогическите специалисти към усъвършенстване чрез активно 

обучение и обмяна на педагогически опит. 

  



  

   2. ЗАДАЧИ:  

2.1.Овладяване на иновативни методи и технологии за постигане на очакваните  
резултати в педагогическото взаимодействие. 
 

            2.2.Повишаване на индивидуалните дигитални умения и създаване на условия за 
съвременен възпитателно-образователен процес в ДГ. 

 2.3.Приоритетно използване на разнообразни игрови методи на преподаване и оценяване 
знанията и уменията на децата. 

 
   III.       ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  

1.Усъвършенстване на професионалните умения чрез използване на онлайн ресурси 
за създаване на електронно съдържание. 

2. Придобиване на нови знания и умения за STEAM обучение в детската градина. 
     3.Съвременни  техники и методическото им приложение в обучението                        

по БЕЛ в детската градина. 
     4.Игровизация на учебната среда.  

           
  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. Детската градина планира минимум 50 на сто от средствата за 
вътрешноинтуционални и междуинституционални квалификации, провеждани под 
формата на методически семинари, лектории, дискусионни форуми, открити 
практики, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени 
педагофгически изследвания и др. с цел обмяна на добри практики, взаимно учене, 



споделяне и насърчаване за иновации и повишаване на общото ниво на 
квалификация на педагогическите специалисти. 

3. Вътрешната квалификационна дейност се финансира от бюджета на детската 
градина. 

4. 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. 

5. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-
квалификационна степен се заплащат от учителите. 

 
IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 1.Удовлетворяване на квалификационните потребности и интереси на 

педагогическите кадри. 
 2.Усъвършенстване на професионални компетентности.  
 3.Разгръщане на творческата активност на педагогическите екипи и прилагане на 

придобитите знания и умения в практиката.  
 4.Повишаване ефективността във взаимодействието между деца,учители и родители. 
 5.Мултиплициране на  придобитите умения и знания от специализации , конференции 

и квалификации. 
 

 
V. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

№ Тема Форма 
Период на 

провеждане, 
времетраене 

Целева 
група 

Отговорник 
за 

провеждането 

Лектор/ 

организация 

1. 

Методика на 
свързаната реч -
ОН БЕЛ 

/в електронна 
среда от 
разстояние/ 

Методическо 
подпомагане 

 Лектория 

Месец 
октомври – 
2020 г. 

2 акад.часа 

Учители 
Директор  

Комисия по 
квалификация 

Вътрешна 
квалификация 

2. 

„Прочети ми пак“-  
развитие на 
детската реч в 
обучението по ОН 
„БЕЛ“ 

 

 

Открита 
практика 

 

 

Месец 
ноември – 
2020 г. 

2 акад. часа 

Учители  

Директор  

Комисия по 
квалификация 

 

 

Вътрешна 
квалификация 

3. Управление на 
гнева и контрол на Дискусионен Месец  

декември – 
Учители Директор,  Вътрешна 



агресивното 
поведение 

форум 2020 г. 

3 акад. часа 

Пом. 
възпитатели 

Комисия за 
противодейст
вие на 
тормоза 
между децата 

 

квалификация 

4. 

Игрови 
технологии за 
осъществяване на 
образователен 
процес в ДГ 

Методическо 
подпомагане 

Месец    
януари 2021 

г.-  
2 акад. часа 

Учители 
Директор,  
Комисия за 
квалификация 

Вътрешна 
квалификация   

 

5.  STEAM обучение 
в ДГ    Тренинг 

Месец 
февруари 
2021г. 

16 акад. 
Часа 

Учители 
Директор 

Комисия по 
квалификация 

Външна 
квалификация 

Лектор 

6. 

Обучителни 
трудности- 
предизвикателство 
и креативност 

/в електронна 
среда от 
разстояние/ 

Споделяне на 
практики 

Месец 
февруари- 
2021 г. 

2 акад.часа 

 

Учители 

Директор,  

Координатор 
за 
приобщаващо 
образование 

 

Вътрешна 
квалификация 

7. 

Онлайн ресурси за 
създаване на 
електронно 
съдържание 

 

  Обучение 
Месец март 
2021 г. 

16 акад.часа 
 Учители 

Директор, 

Комисия по 
квалификация 

Външна 
квалификация 
Лектор 

8. Игровизация на 
учебната среда 

Квалификаци
онен курс 

Месец 
април 2021г. 

16 акад.часа 
Учители 

Директор 

Комисия по 
квалификация 

Външна 
квалификация 

Лектор 

 

9. 

Игрите за 
възпитание и 
овладяване на 
компетентности по 
безопасност на 
движението в ДГ. 

 

Лектория 

презентации 

Месец 
април 2021г. 

2 акад.часа 

Учители 

 

Директор 

Комисия по 
квалификация 

Вътрешна 
квалификация 

Лектор 

 



 

10. 

Позитивни 
подходи и ясни 
граници за 
общуване между 
деца, учители и 
родители 

 

Дискусионен 
форум 

Месец  
май  2021 г 
3  акад. часа 

Учители 

Директор, 
Психолог,  

Комисия за 
работа с 
родители 

Вътрешна 
квалификация 

 
Планът за квалификационна дейност е част от Годишния план и е приет с решение 
на Педагогически съвет – протокол №6 от 10.09.2020г. и утвърден със заповед №РД-
08-1025 от 11.09.2020 г. на директора. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
                      
                                               
   
 


