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

През изминалата 2021/2022 учебна година бяха реализирани ьсички вътрешко- 
институционални квалификационни дейности от Плана за квалификация на ДГ „Соня”, 
в които участваха всички педагози.

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

„ Диагностика на математическите представи на децата в ПУВ‘; -  Един педагог е 
получил 1 кредит.

- „Интерактивни методи и форми за реализиране на позитивно възпитание в ДГ' -  
Двама педагози са получили по 1 кредит.
„Прилагане ка специализирана методика за допълнително обучение по
бълг арски език на деца от предучилищна възраст“ -  Двама педагози са получили
по 3 кредита

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. Самоусъвършенстванс 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. (изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 Юли 2022г.) 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
• Работни срещи



V ДЕЙНОСТИ

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност

Дата на 
провеждане

Тема на обучението Квалифика | Участници.' 
ционна ! Целева 
форма I група

Име на i Брой 
чровеждашия часо 
квалификацията ве

Септември
2022

Разглеждане на предложения и 
избор на темите за квалификация

Учители Директор 
Детски учители

Септември
12022

Проучване желанията на 
учителите за участие в 
квалификационни форми

Учители ! Директор

! :

Септември
2022

Изготвяне на план за j ; Учители Директор 2 
квалификационната дейност на j j Гюм.
ДГ ! | персонал

I Октомври
2022

Обучение на персонала за
действия при Б/\К пожар, първа ' Лекция
помощ

|

Медицинска 
Учители сестра 
Пом. 
персонал

j Октомври
2022.

Хранене и етикет на поведение  ̂Лекция Учители ! Медицинска
i

Пом. | сестра 
персонал

1 Октомври
! 2022

!

„Интерактивните образователни 
продукти в помощ на обучението 
на деца от трета и четвърта 
група“

Тренинг Учители Иван Лилов . 1

Ноември
12022

„STEAM и STEM технологии в 
детската градина“

Лекция Учители Г ергана ; 2 
Александрова

Ноември
2022

„Успешна адаптация на децата от : Дискусия 
първа група в детската градина“ ;

Учители 1 Учители на група 1 1 
„Мики Маус“

Декември
2022

„Агресията- причини и фактори Лекция 
Работа с агресивни деца“

Учители
Пом
персонал

Иван Лилов : 2

Януари
2023

„Превенция на заразните 
заболявания сред децата в 
предучилищна възраст“

Лекция Учители
Пом.
персонал

Мед. сестра ; 2

Февруари | „Съвременни аспекти на : Лекция Учители Диляна Стоянова 1
I 2023 | взаимодействие семейство -

| детска градина“
Февруари I Търсене на контакти с Учители ПГ | Директор
2023 1 ръководството и началните . Учители fil-IY

j учители от СУ ”Св. Климент I !гр.
: Охридски” за осигуряване на



Г............... необходима съвместна дейност, с 
оглед приемственост между 
детска градина и училище.

т ------------------------ ----------  — 1----------

Март
2023

„Работа с деца билингви -  добри 
практики и методи на работа“

Тренинг Учители
Пом.
персонал

1Гергана j i 
■ Александрова

Април
2023

“Игрова технология за 
осъществяване на образователния 
процес в детската градина“

Лекция Учители Диляна Стоянова j 2

Май
2023

„Методи и подходи за решаване 
на конфликти“

Дискусия Учители : Нели Проданова j 1

1 Май
2.023

Изготвяне на годишен отчетен 
доклад на КС до директора

_______ ..... .....

Учители
Пом
възпитатели

Координационен
съвет

1 i

2. Извънинституционална квалификационна дейност

Дата на 
обучението

1

Тема на обучението

--  . . . . .

Квалифика
ционна
форма

Наименование 1 Име на Брой 
на обучителната | участника ; присъдени 
организация | [кредити

!

Извънинституционалната 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 специалиста, 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 градиня 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 № 01/14.09.2022 г. и 

утвърдени със Заповед № 116/14.09.2022 г.


