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ПЛАН  
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
 

учебна 2021/2022 година 
 
 
 

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 
 
 
 
 

      9         1             1   4    3  1 

Учител по 
музика 

      1        

Учител       5 
 

        1       3  1 

 



      В ДГ №3 „Звездичка“ е изградена система за квалификационна дейност, отговаряща на 
потребностите на педагозите. Периодично се актуализират знанията, усвояват се 
интерактивни методи в педагогическото взаимодействие, стимулират се и се мотивират 
учителите към повишаване на педагогическата им компетентност. Положително е, че се 
провеждат квалификации от различни области на познанието и са с практическа 
насоченост. Учителите са удовлетворени от получените знания и умения. През учебната 
2020/2021 г. всички планирани вътрешноинституционални форми за повишаване 
квалификацията на педагогическия екип са осъществени. Реализирани са няколко 
външноинституционални квалификации с всички педагогически специалисти на теми: 
„Онлайн ресурси за създаване на електронно съдържание“, „STEAM обучение в ДГ“ и 
„Методика на обучението по БДП “. Всеки е участвал и достигнал 16 академични часа във 
вътрешноинституционалната  квалификация и е придобил минимум 1 кредит от 
квалификация с външен лектор. 

През 2020/2021 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 усъвършенстване на професионалните 
умения чрез създаване на мултимедийни дидактични материали, придобиване на нови 
знания за STEAM обучение в детската градина, подпомагане административната работа на 
учителя чрез въвеждане на електронен дневник и управление на конфликтните 
междуличностни взаимодействия в детската градина. Приоритетно за 2021/2022 г. са 
предвидени квалификационни форми  в тази насока. 
 

 
I. ЦЕЛИ 

 
   1.ОСНОВНА ЦЕЛ: 

 Обогатяване и усъвършенстване компетентността на педагогическите специалисти 
чрез квалификационна дейност, съответстваща на потребностите и развиваща иновативни 
професионални умения. 

 1.1.Повишаване на дигиталните умения на учителите и създаване на условия за 
пълноценна и качествена работа. 

 1.2.Адаптиране в образователната среда, методическо и организационно 
подпомагане на педагогически специалисти с малък опит. 

   2. ЗАДАЧИ:  

2.1.Да се стимулират педагогическите специалисти към самоподготовка чрез 
ефективно използване на съвременни интерактивни технологии, и обмяна на добри 
педагогически практики. 



           2.2.Усъвършенстване уменията на учителите за справяне с конфликтни ситуации и 
работа в екип. 

 2.3.Методическа подкрепа на педагогическите специалисти и мерки за задържането 
им в професията и детската градина. 
  

 
   III.       ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  
 

1.Създаване на мултимедийни дидактични материали. 
2. Усъвършенстване на умения за STEAM обучение в предучилищното 
образование. 

     3.Иновативни средства за подпомагане на административната работа на учителя – 
софтуер за електронен дневник. 

     4.Управление на конфликтните междуличностни взаимодействия 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. 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. 

 
VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 1.Удовлетворяване на  интересите на педагогическите кадри и усъвършенстване на 

професионални им компетентности. 
 2.Създаване условия за разгръщане на професионалната и творческа активност на 

педагогическите екипи и прилагане на придобитите знания и умения в практиката. 
 3.Повишаване ефективността във взаимодействието между участниците в 

предучилищното образование. 
 4.Навременно достояние на  придобити умения и знания в специализации  и 

квалификации от учителите до целия  педагогически екип. 
 

 
VII. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

№ Тема Форма 
Период на 

провеждане, 
времетраене 

Целева 
група 

Отговорник за 
провеждането 

Лектор/организа
ция 

1. 

Иновативни 
средства за 
подпомагане на 
административнат
а работа на 
учителя – софтуер 
за електронен 
дневник 

Квалификаци
онен курс 

месец 
септември 
2021г. 

16 акад. 
часа 

Учители  
Директор,  

  

Външна 
квалификация 

Лектор 

2. 

Образователна 
STEAM среда: 
физическа среда, 
технологии и 
учебно 
съдържание. 

Дискусионен 
форум 

месец  
октомври 

2021 г. 

2  акад.часа 

Учители 
 Директор  

Комисия по 
квалификация 

 Вътрешна 
квалификация 

3. 

Дигитални умения 
- работа с 
електронен 
дневник, Class 
room и др. 

    Тренинг 

Методическо 

подпомагане 

месец 
октомври 

2021г. 

3 акад. часа 

Учители 

Директор 

М.Михалева 

Р. Желязкова 

В. Боболова 

 

Вътрешна 
квалификация 

4. Създаване на 
мултимедийни Квалификаци месец    Учители Директор,  

Комисия за     Външна 



дидактични 
материали 

онен курс ноември 

2021 г. 

16 акад. 
часа 

квалификация квалификация   

     Лектор 

5. 

STEM подходи на 
преподаване и 
управление на 
образователния 
процес. 

Лектория 

месец 
декември 

2021г. 

2 акад. часа 

Учители 
Директор 

Комисия по 
квалификация 

Вътрешна 
квалификация 

 

6. 

„Междуличностни 
взаимодействия и 
работа в екип в 
детската градина: 
Алгоритъм за 
действие при 
установяване на 
конфликто 
поведение между 
родителите на 
дете; Алгоритъм за 
работа с деца в 
риск в ДГ. 

Лектория 

Презентации 

месец 
януари  
2022 г. 

2 акад.часа 

 

Учители 

 

Комисия за 
приобщаващо 
образование 

Комисия за 
противодейств
ие на тормоза 
между децата 

 

 

Вътрешна 
квалификация 

7. 

STEAM 
обучението за 
развиване на 
креативност и 
способности за 
разрешаване на 
проблеми. 

Споделяне на 
иновативни  
практики 

месец 
февруари 

2022 г. 

3 акад.часа 

 Учители 
Директор, 
Комисия по 
квалификация 

Вътрешна  
квалификация  

8. 

Интерактивната 
бяла дъска като 
средство за 
прилагане на 
иновативни 
подходи в 
обучението 

 

Квалификац
ионен курс 

 

 

Месец 
март 2022г. 

16 
акад.часа 

Учители 
  Директор 

Комисия по 
квалификация 

Външна 
квалификация 

Лектор 

 

9. 

Управление на 
конфликти – 
справяне с 
конфликтни 
ситуации на 
различни нива, 
нови и 
иновативни 
методи на 

Лектория 

Презентаци
и 

Месец 
април 
2022г. 

2 акад. часа 

 

 

Учители 

 

 

 

Директор 

Комисия за 
приобщаващо 
образование 

Вътрешна 
квалификация 



управление 

10. 

Ролята на 
учителите и 
семейството за 
адаптацията на 
детето към 
условията на 
детската градина 

Лектория 

 

Месец  

май  2022 г 

2  акад. часа 

Учители 

Директор,  

Комисия за 
работа с 
родители 

Вътрешна 
квалификация 

 
Планът за квалификационна дейност е част от Годишния план и е приет с решение 
на педагогическия съвет – протокол №6 от 13.09.2021г. Утвърден със заповед №РД-08-
863 от 14.09.2021 г.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
                      
                                               
   
 


