
                              ДЕТСКА ГРАДИНА“ВЕЛИКДЕНЧЕ” 

с. Склаве, ул .”Веселин Бабалеев” № 27 тел. 0894485917 

 

 

 

        УТВЪРДИЛ: 

        ДИРЕКТОР НА ДГ 

         

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И 

ОТЧИТАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА 

ДЕЙНОСТ НА ДГ „ВЕЛИКДЕНЧЕ” 
                          ЗА УЧЕБНА 2021/ 2022г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планът е приет с Решение № 5 на ПС, отразено в Протокол № 2 от  

27.09.2021г. и утвърден със Заповед на директора на ДГ „ Великденче“. 

 



I ЦЕЛИ: 

1.Полагане основите на иновационна образователна среда и на съвременен 

образователен мениджмънт на детската градина 

2.Усъвършенстване на професионалната компетентност на 

педагогическите специалисти. 

3. Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка на 

педагозите и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите в съвременните реалности.  

4.Придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, 

гарантираща компетентност на децата, която ще им помогне да разберат 

света, в който живеят, ще осъзнаят собствената си значимост и ще се 

приобщят към всичко българско и родно. 

 
II ЗАДАЧИ: 

1. Утвърждаване на система за квалификационната дейност в ДГ , чиито 

план е неразделна част от Годишния план на ДГ. Към него да се добави 

План за тематична проверка и план за работа по БДП. 

2. Да се създадат условия за професионална изява на учителите , гласност 

при постигане на успехи и обмяна на добър педагогически опит. 

3. Стимулиране на учителите към повишаване на квалификацията си. 

4. Квалификационната дейност да бъде в помощ на практическата дейност 

на  учителите за усъвършенстване организацията и методиката на 

възпитателно-образователния процес в центъра на който стои детето с 

неговите индивидуални особености и потребности. 

 
III ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

1.Повишаване ефективността от реално педагогическо взаимодействие. 

2.Усъвършенстване на уменията, промяна и развитие на професионалната 

нагласа и ценности на учителите чрез вътрешната квалификационната 

система в ДЗ. 

3. Повишаване самочувствието , мотивацията за самоусъвършенстване и 

удовлетвореността на педагозите от придобитите компетентности, а оттам 

и на успешна творческа дейност, партньорство и сътрудничество с 

обществено-културни институции и родителската общност. 

 
IV ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:  

1. Приемственост и последователност- поддържане реализирането на 

квалификационни дейности с доказана ефективност и значимост за децата 

от предучилищна възраст. 

2. Системност. 

3. Достъпност. 

4 .Съгласуваност 

5. Адаптивност и адекватност. 

 



V ОСНОВНИ ТЕМИ: 

1.“Ролята на детската градина за формиране на екологична култура у 

децата“. 

2.“Интерактивни методи за формиране на екологично възпитание у децата 

от предучилищна възраст“. 

3.“Формиране на модели за безопасно поведение при движение по 

пътищата на децата от предучилищна възраст“. 

4.“Виросни инфекции причинени от COVID-19-разпространение, 

профилактика, лечение“. 

5.Използване на методи и интерактивни технологии в педагогическата 

дейност. 

6. Работа със семейството. 

 
VI ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

1. Самообразование. 

2. Семинари. 

3. Тренинги. 

4. Дискусии. 

5. Курсове. 

6. Работни срещи. 

7. Практикуми. 

8. Вътрешно-открити моменти. 

9. Анализ на открити практики. 

10. Педагогическо взаимодействие. 

11.Обмяна на добър педагогически опит. 

 

VII ПЕРСПЕКТИВИ: Като неизменна част от квалификационната дейност в 

детската градина е документирането на реализираните дейности- снимки, 

изложби, открити практики и др. Ще се акцентира върху повишаване на 

качеството на ВОП в детската градина в съответствие с възрастовите 

особености на децата и държавните образователни стандарти /ДОС/. 
 

VIII ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Повишаването на качеството и ефективността на квалификационната 

дейност и компетенциите на педагогическите специалисти ще стимулира 

повишаването на: 

 качеството в работата на педагогическите екипи; 

 увереността и компетентността на всеки член на педагогическите 

екипи; 

 ефективността във взаимодействието между деца, учители, родители; 

 

Педагогическия персонал включва: 3 учители, 1 директор. В 

квалификационната дейност участват и двете мед. сестри , работещи в 



яслена група. Учителите са с добра професионална квалификация, 

притежават знания и умения и нагласи за творческа работа и потребност от 

личностно развитие и усъвършенстване. 

 
IX КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

1.Вътрешна квалификация: 

1.1.Проучване предпочитанията на учителите за участие в 

квалификационни форми. 

Срок: 10.09.2021г. 

Отг.: ст. у-л Е. Велева 

1.2.Изработване на План за организиране, провеждане и отчитане на 

квалификационна дейност. 

Срок: 20.09.2021г. 

Отг.: директор 

ст. у-л Е. Велева 

1.3.Утвърждаване на МО като център за вътрешна квалификация: 

 разработване на План за работа на МО; 

 активно участие на членовете на МО в планираните 

квалификационни форми; 

 осъществяване на обмен на педагогически опит и добри практики; 

 изпълнение на планираните мероприятия на МО; 

Срок: през годината 

Отг.: ст. у-л Бибишкова 

         ст. у-л Е. Велева 

1.4. Организиране и провеждане на планираните в Годишен план за 

дейността на ДГ и План за тематична проверка мероприятия във връзка с 

квалификацията. 

        Срок: през годината 

        Отг.: директор 

1.5. Системно овладяване на нови знания и умения за осъществяване на 

професионалната дейност на учителите. 

        Срок: през годината 

        Отг.: учителите 

1.6. Повишаване на компетенцията на медицинския персонал при 

провеждане на занимания в яслена група. 

        Срок: постоянен 

        Отг.: директор 

1.7. Да се стимулира желанието на учителите за повишаване на личната им 

квалификация, като системно бъдат информирани за различни 

възможности и форми , предлагани от РУО и ДИУУ. 

        Срок: постоянен 

        Отг.: директор 



1.8. Формиране на умения за приложимост на усвоените знания от 

учителите в практическата им дейност. 

        Срок: постоянен 

        Отг.: директор 

1.9.Търсене на ефективни технологии за възпитателно-образователна 

работа.  

        Срок: постоянен 

        Отг.: учителите 

1.10.Съхраняване на плановете, идейните проекти, разработки и 

презентации с цел обмяна на добър опит. 

        Срок: постоянен 

        Отг.: ст. у-л Велева 

1.11. Обогатяване на наличния фонд с научна и методическа литература. 

 

2. Вътрешноинституционална квалификация: 

2.1.“Ролята на детската градина за формиране на екологична култура у 

децата“. 

        Срок: м. октомври 2021г. 

        Отг.: ст. у-л Бибишкова 

2.2. Семинар: „Вирусни инфекции причинени от COVID19- 

разпространение, профилактика, лечение“. 

        Срок: м. ноември 2021г. 

        Отг.: мед. сестри 

 

2.3. Практикум:“ Естествени декорации за детска градина“ 

        Срок: м. ноември 2021г. 

        Отг.: пед. екип 

2.4. Дискусия: „ Професионално и детско портфолио- анализ и обмен на 

добри практики“. 

         Срок: м. януари 2022г. 

        Отг.: пед. екип 

 

2.5.Семинар-тренинг: „Интерактивни методи за екологично възпитание на 

децата от ПУВ“. 

        Срок: м. февруари 2022г. 

        Отг.: ст. у-л Канджилова 

2.6.Семинар- тренинг: „Формиране на модели за безопасно поведение при 

движение по пътищата на децата от ПУВ“. 

         Срок: м. март 2022г. 

         Отг.: ст. у-л Велева 

2.7. Практикум: „ Великденски вълшебства“.  

Срок: м. април 2022г. 

        Отг.: пед. екип 



2.8. Обмяна на опит- Открити педагогически ситуации  

 В  група  „ Мики Маус”  -  м. декември     Отг.: ст. у-л Велева 

 В  група „ Мики Маус” -    м. март             Отг.: ст. у-л Канджилова  

 В  група  „ Мики Маус”  -  м. март             Отг.: ст. у-л Бибишкова 

2.9. Спортен празник: „ С песни и игри правилата научи“.- м. юни 2022г. 

       Отг. : пед. екипи по групи 

        мед. сестри 

 
2. ВЪНШНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

2.1. Координиране на вътрешната квалификационна дейност с външната. 

        Срок: през годината 

         Отг.: директор 

2.2. Своевременно информиране на учителите за провежданите курсове за 

повишаване на квалификацията и други форми организирани на 

регионално и национално ниво от МОН, РУО и общината. 

        Срок: през годината 

        Отг.: директор 

2.3.Участие в конференции и кръгли маси по предучилищно образование. 

2.4. Организиране на квалификационен курс за педагогическите 

специалисти с външен лектор. 

        Срок: м. октомври 2021г. 

          м. април 2022г. 

        Отг.: директор 

 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА: 

1. В частта вътрешноинституционална квалификация на ст. учител Елена 

Велева. 

2. В частта външна квалификация на ст. учител Велева и директор. 

3. В частта работа на МО на ст. учител Бибишкова. 

4 В частта финансиране на квалификацията директора на ДГ и 

счетоводител. 

 

Планът е отворена система и при възникнала необходимост може да бъде 

актуализиран през учебната година по реда на неговото приемане. 

 

Изготвил: 

1. Елена Велева                 …………. 

2. Светла Граматикова     …………. 


