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Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на 

МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти в съответствие със:  

1.   Стратегията за развитие на ДГ № 23“Иглика“.  

2. Потребностите  на  педагогическите  специалисти  за повишаване на 

квалификацията.  

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с 

приоритетните области за продължаваща квалификация, определяни ежегодно от МОН.  

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната 

квалификация, приети  на   педагогическия съвет, утвърдени от директора, които са част 

от настоящия план.  

5. Възможностите за участие на образователната институция в национални програми 

и проекти 

Повишаването  на  квалификацията  е  непрекъснат  процес  на  усъвършенстване  и  

обогатяване  компетентностите  на  педагогическите  специалисти  за  ефективно  

изпълнение  на  професионалните задължения  и    кариерното  развитие/ чл.221 ал.1  от  

ЗПУО/ Учителят  чрез своя професионализъм, творческо  мислене и  лична  отговорност,  

изгражда съвременния  облик  на  ДГ. Педагогическите специалисти  са  длъжни  

ежегодно  да  повишават  квалификацията  си  с  цел   повишаване    качеството на  

работата  им   и повишаване  резултатите  и  качеството  на  подготовка  на  децата /чл.221 

ал.3 от  ЗПУО/. Работодателят, от своя страна, е длъжен да осигури условия и 

финансиране, в нормативно определените размери, за осъществяване на 

квалификационна дейност на педагогическия и непедагогически персонал. 

 Планът за квалификационна дейност е неразделна част от Годишния план за  

дейността на ДГ №23 „Иглика“ за  2021/2022 учебна  година. 

 

                   Анализ   на  квалификационната  дейност  за предходен период 

През  учебната 2020/ 2021г. в ДГ №23 „ Иглика” работиха 18 души педагогически 

персонал. 

Възрастов състав – средна възраст в диапазона – 35 - 45 г.  

Образование на педагогическият персонал – висше педагогическо  

Професионално квалификационна структура на колегията:   

II ПКС –   1 старши  учител;  

III ПКС –  директор , 5 учители 

IV ПКС –  5 старши  учители, 2 учители 

 

Разнообразните  форми на квалификация - индивидуални, групови  и колективни, бяха    

подбрани съобразно  условията и  приоритетите  за  работа  на целия  екип.  Успешното  

им  реализиране  ни  направи   знаещи  и  можещи, по-мобилни и  адаптивни, по-

организирани  в  новите  условия  в  които  работим.  

           Квалификационната дейност в ДГ № 23 „Иглика” през  учебната 2020/2021 год. се 

осъществи съобразно План за квалификационна дейност, приет на Педагогически съвет 

и утвърден със Заповед №77/10.09.2020 г. Същата бе планирана на три  равнища: 

• вътрешнометодическа 

• квалификация организирана от други институции 

• самообразование, самоподготовка и  самоусъвършенстване 

         Всички  учители  активно  участваха  в  разнообразните   форми  на  

квалификационна  дейност съобразно техните потребности и интереси. 
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Проведените консултации, дискусии, семинари, и вътрешно квалификационна практика, 

изпълниха  своята  основна цел: да обогатят теоретичните знания на учителите и да 

формират у тях увереност при практическото  прилагане на иновациите  в 

педагогическото  взаимодействие. 

Силни страни:  

- прилагане   на  новите  нормативни  изисквания  в  цялостната  дейност  на  ДГ 

- обогатяване и преосмисляне на съвременната методика  на  педагогическо  

взаимодействие  

- споделяне на добри практики чрез  практически  форми  на  квалификация и тяхното 

осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация;  

- създаване  на  екипи  мислещи  и  действащи  позитивно; 

- експериментиране  с  нови  идеи 

Слаби  страни: 

- предлаганите от  институциите  за  квалификация   обучителни  курсове не  винаги  

отговарят  на  очакванията  на  учителите 

- не  винаги  имат  практическа  насоченост  към  съответните ОН 

 
Предпочитани форми за обучения са:  

 тренинги и практикуми;  

 интерактивни обучения;  

 обмяна на положителен опит, обсъждане на добри практики и открити ситуации;  

 дискусии;  

  

Основните направления за квалификационна дейност за учебната 2021-2022 г., 

произтичащи  от  анализа  на  същата през учебната  2020-2021 г. и  по които учителите 

желаят да повишат компетентностите си са:  

 

• Социално-емоционално изучаване и медиация в ДГ 

• STEAM и спорт / STEAMS/ и проектно- базирано обучение в ДГ 

• Развитие на речта и комуникативните способности на децата чрез 

художествена литература и игра- драматизация . 

• Разгръщане на креативността и творческия потенциал на децата чрез 

изобразителното изкуство. 

Учителите  са мотивирани да  посрещат  предизвикателствата  на  новото  време, 

присъства    стремеж  към   усъвършенстване на   компетенциите.   

      

Затруднения при провеждане на квалификационните дейности:  

➢ Много често квалификациите се провеждат по време на учебни занятия. Това е 

свързано с отсъствия на учители и заместване, което затруднява образователно-

възпитателния   процес, или  през  почивните  дни, което е   нарушение  на  КТ 

➢ Предлаганите  услуги  от  специализираните  институции    за  квалификации на  

педагогическите  специалисти  са  с  високи  цени-  непосилни  за осъществяване  

на  предвидените  квалификационни  форми 

➢ Извънредната  епидемична  обстановка възпрепятства споделяне  на  добър  

опит  и  дискусии  с  колеги  от  други  детски  градини  

➢ Някои  от  квалификациите  се  проведоха  онлайн, което  ограничи  не  само 

времето необходимо  за  провеждането  им,  но  и  дискутирането  на  въпроси  

възникнали  по  време  на  обучението  
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При  планиране  формите  и темите  за педагогическа  квалификационна  дейност  за  

 учебната  2021-2022г. се придържахме  към следните  изисквания: 

➢ създаване условия за стимулиране на творческо отношение на  учителя към 

собствения му труд и желание за самоусъвършенстване 

➢ задоволяване потребността от информация за новостите в педагогическата 

теория и практика 

➢ насърчаване на  търсенето и експериментирането на нови, нестандартни 

подходи при взаимодействието с децата 

                                                          

І. ЦЕЛИ  на плана 

Обща  цел:   

         Повишаване качеството и ефективността на обучението, възпитанието и 

социализацията на децата в детската  градина, чрез усъвършенстване и обогатяване на 

ключовите компетентности на педагогическите специалисти 

 

 Конкретни  цели:  

1. Професионално израстване на педагогическите специалисти чрез осигуряване на 

обучение, в съответствие с потребностите в предучилищното  образование  и  в  

частност  на  детската  градина 

2. Осигуряване на равни възможности за професионално развитие на 

педагогическите специалисти чрез включването им във форми на продължаваща 

квалификация на национално и регионално ниво 

3. Подобряване  педагогическата  информираност  на  учителите  и формиране  на  

устойчиви  нагласи  и  мотивация  за  учене  през  целия  живот. 

4. Повишаване научната, педагогическата и методическа подготовка на учителите, 

експериментиране на нови, нестандартни идеи при взаимодействието с децата и 

ръст в кариерното им развитие.  

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Усъвършенстване  и  утвърждаване  на устойчива   вътрешнометодическата 

система за квалификация, като  основен  фактор за    очертаване на  насоки и 

механизми за пълноценен   педагогическия процес и осигуряване на неговото 

качество и  иновативност. 

2. Самоусъвършенстване на знанията и уменията на служителите и учителите в ДГ 

№ 23 „Иглика”, чрез активно  участие  във  всички  форми  на  квалификационна  

дейност. 

3. Стимулиране  позитивна нагласа и мотивация на   учителите и  служителите към  

подобряване професионалната компетентност  и  кариерно развитие. 

4. Преодоляване на изолацията на учителите единствено в рамките на детската 

градина и създаване на контакти между детската градина и останалите структури 

в образователната система. 

5. Реализиране на съвременните тенденции за качествено образование  и  успешно  

достигане  на  ДОС.  
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ІІІ. ПРИОРИТЕТНИ  ТЕМИ  ЗА  УЧЕБНАТА 2021–2022 г. 

                 След  извършената  контролна  дейност през  учебната 2020-2021г. 

проучване,  обсъждане  и  анализиране  на  потребностите  от  квалификация , изборът  

на  форми  и  теми   за учебната  2021-2022 г. са:  

Външноинституционална квалификация: 

➢ Тема: „Прилагане медиацията, като способ за управление на конфликти в 

образователната институция“ – обучителен курс с кредити втори модул 

 

➢ Тема: „Стимулиране познавателно- творческата активност на децата в 

предучилищна възраст чрез метода проектно- базирано обучение“ - 

обучителен курс с кредити 

 

➢ Тема: „Стратегии за създаване на иновативна, креативна и подкрепяща 

образователна среда“ обучителен курс с кредит НП „Квалификация“ МОН 

 

➢ Тема: „Място за всяко дете“ – обучителни курсове по проект с Карин дом 

 

       Вътрешноинституционална квалификация: 

 

➢ Тема: ”Организация  и  провеждане  на  атестирането на педагогическите 

специалисти”-  презентация и дискусия 

 

➢ Тема: „Стимулиране развитието на речева активност и емоционална 

интелигентност на децата  чрез художествена литература и игра- 

драматизация“  -  семинари, срещи с гост- лектори 

 

➢ Тема: „Ролята на изобразителното изкуство за разгръщане на 

креативността и творческия потенциал на децата в предучилищна 

възраст“  - семинар  

 

➢ Тема: „STEAM и спорт – стратегии за реализирането в детската градина“  

– лектория и дискусия 

 

➢ Вътрешно-открита  практика:   

           Тема:   ”Художествената литература и играта- драматизация   

фактор  за обогатяване  на  речника, активизиране  на  вниманието, 

въображението  и  емоционалната  памет у  децата” -  II „а“ и II „б“ гр. 

 

➢ Вътрешно- открита практика:  

    Тема: „Реализиране на проектно- базирано обучение“- III гр. 

 

➢ Вътрешно-  открита  практика:   

                Тема: “Ситуацията по изобразително изкуство като среда за 

стимулиране на креативност и творчество“ – ІV „а“ и ІV „б” гр. 
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ІV. ФИНАНСИРАНЕ 

Финансирането  на планираната квалификационна  дейност  се  осъществява  от  

бюджета  на  детската  градина: 

Планирани  средства за 2021г. : 3625 лв. /1,2% от ФРЗ 

Планирани  средства за 2022г. : 3625 лв. /1,2% от ФРЗ 

Изразходвани  средства: 1973 лв. до септември 2021 г. 

Остатък: 1652 лв. лв. за 2021г. и 3625 лв. за 2022 г. 

 

 

V. ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ: 

1. Подобряване на придобити умения за прилагане на държавните образователни 

стандарти 

2. Актуализиране на знания, умения и компетентности ; 

3. Мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване на 

педагогическите специалисти; 

4. Лична  удовлетвореност  от  педагогическия  труд   

5. Повишаване  качеството  на  образователно-възпитателния  процес. 
 

 

 

 

VІ.  КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН  НА  ДЕЙНОСТИТЕ 

 
№ Тема Форма 

Брой 

академични 

часове 

Период  на  

провеждане 

Целева  група Отговорн

ик  за  

провежда

не 

Лектор/ 

организация 

1. „Работа с 

електронен 

дневник в 

платформа One 

Book” 

Демонстрац

ии 

Практическ

и занятия 

 

3 ак. часа 

8-30 

септември 

2021г. 

Педагогически 

персонал 

Комисия 

кариерно 

развитие 

и квалиф. 

дейност 

/КРКД/ 

One Book, 

вътрешна 

квалификац

ия - Лиляна 

Иванова 

2. „Място за всяко 

дете“  

 

Обучителен 

курс 

     

     

 

 

28 

септември 

2021г. 

Педагогически 

персонал 

 

 

Директор 

 

Карин дом 

3.  „СЕИ и 

медиацията като 

способ за 

управление на 

конфликти в 

образователната 

институция“  

Обучителен 

курс с 

кредити- 

втори 

модул 

октомври 

2021г. 

Педагогически  

персонал 

Директор

, 

пед. 

съветник 

Институт 

„Итера“ 

4.  „Адекватно  

поведение  при  

възникнал  пожар“ 

/тренировъчна 

евакуация /                                   

Практическ

о занятие 

тренинг 

   1 ак. час 

  

октомври 

2021г. 

Персонал  и  

деца 

Директор  

Комисии 

ПБ и 

ЗБУТ 

Съвместно  

със  

служители  

от  Служба 

по ПБ 

5. ”Организация  и  

провеждане  на  

атестирането на 

педагогическите 

Лектория, 

дискусия 

 

1 ак. час 

 

 октомври 

    2021г. 

Педагогически 

персонал 

Комисия 

КРКД 

 Златинка 

Димитрова 
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специалисти, 

актуализация на 

портфолиото” 

6. „Стимулиране 

развитието на 

речева активност 

и емоционална 

интелигентност 

на децата  чрез 

художествена 

литература и 

игра- 

драматизация“ 

Семинар 

 

2 ак. час 

ноември 

2021г. 

Педагогически  

персонал 

Комисия 

ККРКД 

 

Златинка 

Димитрова 

водещ 

7. „Развитие на 

артистични 

умения у децата 

чрез 

театрализирани 

игри“ 

Тренинг 

 

1 ак. часа 

ноември 

2021г. 

Педагогически 

персонал 

Директор 

ККРКД 

Театрално 

студио 

„Трик- 

трак“ 

8. „Ролята на 

изобразителното 

изкуство за 

разгръщане на 

креативността и 

творческия 

потенциал на 

децата в 

предучилищна 

възраст“   

Семинар  

 

1 ак. час 

декември 

2021г. 

Педагогически 

персонал 

ККРКД Даниела 

Минкова- 

водещ 

9. ”Художествената 

литература и 

играта- 

драматизация   

фактор  за 

обогатяване  на  

речника, 

активизиране  на  

вниманието, 

въображението  и  

емоционалната  

памет у  децата” 

Вътрешно  

открита  

практика  

ІІ „а“ и 

ІІ „б“ гр. 

 

2 ак. часа 

 

януари 

2022г. 

Педагогически  

персонал 

Директор

, 

Учители 

на 

ІІ „а“ и 

ІІ „б“ гр. 

 

не 

10. „STEAM и спорт – 

стратегии за 

реализирането в 

детската градина“   

Лектория и 

дискусия 

1 ак. час 

януари 

2022г. 

 

Педагогически 

персонал 

ККРКД Златинка 

Димитрова 

11. 

 

 

 

 

 

„Място за всяко 

дете“ 

Обучителен 

курс  

 

 

 

 

февруари 

2022г. 

 

 

 

Педагогически  

персонал 

 

 

 

 

 

Директор 

ККРПТК  

 

 

 

 

 

Карин дом 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

“Ситуацията по 

изобразително 

изкуство като 

среда за 

стимулиране на 

Вътрешно  

открита  

практика  

ІV „а“ и  

IV „ б” гр. 

февруари 

2022г. 

Педагогически  

персонал 

Директор 

Учители 

на  

ІV “а“ и  

ІV ”б” гр. 

не 
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креативност и 

творчество“ 

 

 

 

2 ак. часа 

 

 

  

 

13. „Съвременни 

тенденции в 

художествената 

литература за 

деца- актуални 

наши и чужди 

автори и 

произведения“ 

 

Литературна 

стая – 

дискусия 

 

2 ак. часа 

март 

2022 г. 

Педагогически  

персонал 

Директор

, 

ККРКД 

 

гости от 

Регионална 

библиотека 

„П.Славейк

ов“ 

14. „Проектно- 

базирано обучение 

в детската 

градина“ 

Обучителен 

курс с 

кредити 

март 

2022г. 

Педагогически 

персонал 

Директор 

ККРКД 

Технически 

университет 

15. „Реализиране на 

проектно-базирано 

обучение в трета 

група“ 

Вътрешно-

открита 

практика 

1 ак. час 

 

април 

2022г. 

Педагогически  

персонал 

Директор 

Учители 

III група 

 

16. „Стратегии за 

създаване на 

иновативна, 

креативна и 

подкрепяща 

образователна 

среда“ 

Обучителен 

курс с 

кредити- 

НП на МОН 

Квалификац

ия на пед. 

специалисти 

май  

2022г. 

Педагогически 

персонал 

Директор 

ККРКД 

РААБЕ 

17. „Социално-

емоционално 

изучаване и 

медиация в 

детската градина“ 

Семинар- 

споделяне 

на добри 

практики 

1 ак. час 

май 

2022г. 

Педагогически 

персонал 

ККРКД Златинка 

Димитрова-

водещ 

18. „Място за всяко 

дете“ 

Супервизии 

и 

консултации 

    3 ак. часа 

Периодично 

по график 

на 

дейностите 

по проекта 

Педагогически 

персонал 

Директор 

пед. 

съветник 

Карин дом 

 

 

Планът е отворен за допълнения и изменения, които се извършват по реда на неговото 

приемане. 

 

Планът  за  квалификационна  дейност  на  ДГ № 23  „Иглика”  е  част от 

Годишния комплексен план за дейността и е приет  с  Решение  от  заседание  на  

Педагогически  съвет – Протокол № 5/09.09.2021 г. 
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Правила 
 

за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова 

подкрепа. 

РАЗДЕЛ I 

Обща част 

 

Чл. 1. С тези правила се урежда редът на планиране на квалификацията и 

организацията на дейността по квалификация на учителите и служителите в  

Детска  градина  №23 ”Иглика”-   гр. Варна 

      Чл. 2. Чрез квалификацията се дава възможност на учителите и служителите 

непрекъснато да развиват способностите и уменията си в зависимост от личните си 

потребности и в съответствие с квалификационното ниво, изисквано за съответната 

длъжност. 

       Чл. 3. Детска  градина  №23 ”Иглика”- гр. Варна 

планира средства в бюджета за краткосрочно, средносрочно и дългосрочно обучение на 

служителите. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Планиране на обучението 

 

        Чл. 4. (1)  Директорът отговаря за планирането на квалификацията на персонала в 

Детска  градина  №23 ”Иглика”--   гр. Варна 

 (2) Планирането на обучението се извършва в края на всяка учебна година за 

следващата година непосредствено след атестирането на учителите и служителите. 

 (3) Планирането на обучението се извършва на базата на индивидуалните планове 

за обучение на всеки учител и служител, подготвени от самите учители и служители и 

одобрени от директора.  

Чл. 5. (1) Директорът изготвя годишен план за квалификация на учителите и 

служителите на база анализа, информацията и предложенията. 

 (2) Планът за квалификация се утвърждава от директора на детското заведение и се 

приема на педагогически съвет. 

 

РАЗДЕЛ ІІI 

Отговорност на ръководството и длъжностното лице, определено от директора  

Чл. 6. Оторизирано  длъжностно лице, определено от директора отговаря за 

редовното събиране и разпределяне на информация за планираните квалификационни 

форми и такива организирани от други институции, включително тяхното наименование, 

изисквания за участие, място, дата, целева група, цена и крайни срокове за подаване на 

документи. 

Чл. 7. Длъжностното лице, определено от директора води регистър в който се 

отразяват всички посетени курсове и получени сертификати или други документи. 

Чл. 8.  Гл. Счетоводител на ДГ отговаря за правомерното разпределение на 

планираният финансов ресурс за обучение и участие в различни квалификационни 

дейности. 

Чл. 9. След завършване на обучението полученият сертификат за квалификация се 

копира, заверява и поставя в досието на служителя. 


