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I АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
ИНСТИТУЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

През изминалата 2020/2021 учебна година бяха реализирани всички вътрешно- 
институционални квалификационни дейности от Плана за квалификация на ДГ „Соня“, 
в които участваха всички педагози.

Педагогическите специалисти участваха в шест обучителни тематични курса на 
следните теми:

- „ Методика на обучението по БДП“ -  Двама педагози са получили по 1 кредит.
„Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното 
образование“ -  Един педагог получил 1 кредит.

- „Microsoft за образованието“- Двама педагози.
„Google за образованието“ -  Един педагог.
„Създаване и използване на онлайн образователни ресурси за предучилищен и 
начален етап на образование“ -  Един педагог.
„БДП -  методика на преподаване“ -  Един педагог получил 1 кредит.

Затрудненията, които се срещат при провеждане на квалификационната дейност са

-  липсата на заместник на отсъстващия учител по време на провеждащия се 

присъствен курс .

Силни страни са:

- обогатяване и преосмисляне на новостите;

- споделяне на добри практики и тяхното прилагане чрез нови идеи и форми на 

реализация;

- създаване на нови контакти.

II ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Основни приоритети:
1. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти да бъде 

насочена към напредъка на децата, както и към подобряване на 
образователните им резултати.

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

3. Участие във външни квалификационни форми за придобиване на кредити.
4. Приложение на съвременните тенденции в преподаването и проверката на 

знания и умения усвоени от децата.



5. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на 
детската градина в съответствие с нормативните изисквания.

6. Оптимизиране на средата и организационната култура в детската градина чрез:
- текуща поддръжка на МТБ;
- оптимизиране на интериора на занималните, спалните и коридорите с цел 
естетизация, функционалност и познавателно -  възпитателно въздействие.

Целевите групи за квалификация са: 
педагогически специалисти; 
непедагогически персонал.

III ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

Основен принцип: Повишаване на научната, педагогическата и методическата 
подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

Основна цел: Повишаване на научната, педагогическата и методическата 
подготовка на педагогическите кадри в съответствие с изискванията на ЗПУО и 
Наредба №15/22.07.2019 г. и създаване на мотивация за саморазвитие и 
самоусъвършенстване.

Задачи:
1. Осигуряване на оптимални условия за организиране на разнообразни 

квалификационни форми за повишаване на научната, педагогическа и методическа 
подготовка и поддържане на професионална компетентност на педагогическия екип 
за разгръщане на творческия му потенциал.

2. Осъществяване на квалификационна дейност, която да съдейства за успешното 
реализиране на приоритетите на ДГ „Соня”- социализация на детето, развитие на 
креативен творчески потенциал на децата чрез творческите дейности, доверието 
между учители и родители, прилагане на интерактивни методи за повишаване 
мотивацията за учене, преодоляване стреса на работното място.

IV ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Вътрешноинституционални квалификационни форми
• Самообразоване
• Самоусъвършенстване
• Тренинги
• Дискусии
• Беседи

2. Извънинституционални квалификационни форми
• Тематични курсове
• Тренинги
• Семинари
• Конференции
• Открити педагогически практики



V ДЕЙНОСТИ

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност

Дата на 
провеждане

Тема на обучението Квалифика
ционна
форма

Участници/
Целева
група

Име на
провеждащия
квалификацията

Брой
часове

Септември
2021

Разглеждане на предложения и 
избор на темите за квалификация

Учители Директор 
Детски учители

1

Септември
2021

Проучване желанията на 
учителите за участие в 
квалификационни форми

Учители Директор 1

Септември
2021

Изготвяне на план за 
квалификационната дейност на 
ДГ

Учители
Пом.
персонал

Директор 2

Октомври
2021

Обучение на персонала за 
действия при БАК. пожар, първа 
помощ

Лекция Учители
Пом.
персонал

Медицинска
сестра

1

Октомври
2021

„В условията на извънредна 
епидемична обстановка при 
разпространение на COVID-19“

Лекция Учители
Пом.
персонал

Медицинска
сестра

Октомври
2021

„Атестиране по Наредба № 15 от 
2019 г. за статута и 
професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти”

Дискусия Учители Иван Лилов 1

Ноември
2021

„Ролята на работата с природни 
материали за развитие на 
креативно мислене и формиране 
на екологично отношение“

Лекция Учители Г алинка 
Чингова

2

Декември
2021

„Квалификация на учителите за 
работа с деца със С'ОП“

Лекция Учители
Пом.
персонал

Иван Лилов 2

Януари
2022

„Изграждане на здравни навици и 
култура у малките деца“

Лекция Учители
Пом.
персонал

Мед. сестра 2

Февруари
2022

„Възможностите на електронния 
дневник -  практически дейности 
при обучението за работа с него“

Лекция Учители Диляна
Стоянова

1

Февруари
2022

Търсене на контакти с 
ръководството и началните

Учители 
III-IV гр.

Директор 
Учители III-IV



учители от СУ ”Св. Климент 
Охридски” за осигуряване на 
необходима съвместна дейност, с 
оглед приемственост между 
детска градина и училище.

гр.

Март
2022

„Мотивация на работното място и 
развитие на екипната работа с 
всички заинтересовани страни“

Семинар Учители
Пом.
персонал

Г ергана 
Александрова

1

Април
2022

„Техники за стимулиране на 
логическото мислене и 
въображението при децата“

Тренинг Учители Диляна
Стоянова

2

Май
2022

„Интеркултурно образование -  
реалност и перспектива“

Лекция Учители Иван Лилов 2

Май
2022

„Диагностика на постигнатите 
резултати у децата в Г1УВ. 
Форми. методи и 
инструментариум“

Дискусия Учители Нели
Проданова

1

2. Извънинституционална квалификационна дейност

Дата на 
обучението

Тема на обучението Квалифика
ционна
форма

Наименование 
на обучителната 
организация

Име на 
участника

Брой
присъдени
кредити

Извънинституционалнага квалификационна дейност ще се осъществява по избор на 
педагогическите специалисти, по тяхно желание и предпочитание на тема и при 
обучителни организации по техен избор.

Включване във форми на квалификационна дейност, организирани от :

-други детски градини на територията на обл. Велико Търново;

-организирани от РУО Велико Търново;

-други обучителни организации.

ЗАБЕЛЕЖКА: По договаряне!



VI ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ НА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА

• Разработена система за квалификация в ДГ'.

• Квалифицирани педагогически специалисти, отговарящи на изискванията на 

съвременните условия.

• Високо мотивирани педагози за усъвършенстване на знания, умения и 

компетентности в контекста на учене през целия живот.

• Успешно усвояване на знания на ДОС.

• Атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми.

VII ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Финансирането се осигурява от бюджета на детската градина. Според чл. 35 от КТД 
годишните средства за квалификация са в размер не по-малък от 1.2 % от годишните 
средства за работна заплата и се предоставят за включване на педагогическите 
специалисти в квалификационни курсове.

VIII КОНТРОЛ

Контролът по отношение на изпълнението на плана за квалификационната дейност и 
участието на педагогическите специалисти в квалификационни дейности се 
осъществява от директора на детската градина.

Настоящият план и Правилата за организиране и провеждане на квалификационна

дейност са приети с решение на Педагогическия съвет с Протокол № 6/08.09.2021 г.

Утвърдени със Заповед № 127/08.09.2021 г. на Директора на ДГ „Соня“, гр.

Сухиндол.


