
ID ICO_096 BG 

 

  Детска градина „Ален мак“ 

град Харманли, ул. „Александър Стамболийски“ № 81, тел. 
0373/82806 

odzalenmak1@abv.bg 

Версия 02/ 30.09.2021 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 

Код по СУК:ОД_СР_19_03-01 

Стратегическа рамка 2020-
2024 г Лист: 1/9 

 

Документ в съответствие с ISO 9001:2015 

СУК разработена в съответствие с ЗПУО от  1.08.2016г. 

 

УТВЪРДИЛ 

Мелихан Чолева 

Директор на ДГ“Ален мак“                                  

 
 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 
 

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 
 

ЗА УЧЕБНАТА 
2021/2022 ГОДИНА 

 
 
Планът за квалификационна дейност е част от годишния план на детската 
градина за учебната 2021/2022 година,приет на ПС с Протокол №1 на  15.09.2021г. 
със Заповед № 3 от 15.09.2021г. 
 

І. Анализ и оценка на състоянието на квалификационната дейност в ДГ „Ален мак” 
през предходната учебна година. 

 
      През учебната 2020/2021г. квалификационната дейност в детската градина 
осъществи успешно всички планирани квалификации,включени в плана за 
квалификационната дейност.Затруднения в изпълнението на плана имаше предвид 
извънредната епидемична обстановка.поради тази причина се наложи промяна в 
провеждането на външните и вътрешни квалификации,като те бяха редуцирани 
съответно в електронни и онлайн варианти на провеждане. 
Квалификационната дейност,като цяло,съдейства за подобряване качеството на 
педагогическите специалисти и успешното усвояване на образователното съдържание 
от децата и техния индивидуален напредък.Тя повишава мотивацията и непрекъснатото 
актуализиране на знанията на учителите, усвояване на нови методи в преподаването и 
обучението. Това е един непрекъснат процес, който има за цел да даде на учителите  най 
- правилна ориентация за новостите в педагогическия процес. На тази основа, 
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съобразявайки се с условията в детското заведение, с потребностите на децата и в 
зависимост от личните си  качества, учителите трябва да осъществят такова възпитателно 
въздействие, което в максимална степен да допринесе за социално – личностно 
развитие на всяко дете. 
  Бяха създадени условия за подпомагане професионалната работа на новопостъпилите 
учители и повишаване компетентностите на учителите с по-дълъг  педагогически 
опит.Като форми на професионалното развитие и квалификационната дейност в 
практиката най-често се използват конференции, семинари, дискусии, беседи, лекции, 
практикуми, тренинги и други, при което става обмен на гледни точки, позиции, опити. 
                                                                                                                                                            

Учители, работещи в ДГ „Ален мак” 
 

Разпределение на учителите според 
тяхната образователно –квалификационна 

степен 

Разпределение на учителите, съобразно 
придобитата от тях 

професионално-квалификационна степен 

Магистри Бакалаври специалисти V ІV ІІІ ІІ І 

          6 11 2 2 6 2 1 1 

 
Повишаването на професионалната компетентност на педагогическите кадри е 

съобразено с най-актуалните нормативни изисквания,усилията са насочени в посока 
грижа за всеки член на учителската колегия и създаване на условия за 
мотивация,сигурност и самочувствие на работното място и усъвършенстване на 
вътрешната система за оценяване на качеството на обучение.То е в съответствие с 
потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, 
промяна в нагласите и мотивацията за учене е безспорно един от най-важните фактори 
за състоянието и потенциала за развитие на образователната система. Затова и въпросът 
за подготовката и квалификацията на педагозите е един от основните на образованието. 
Цялостната организация, ритмичност, последователност и актуалност в процеса на 
квалификационните дейности в детската градина оправдава очакванията за коректност 
на взаимоотношения,уважение и култура на диалогичен разговор,иновационни 
практики и инициативи.Дава сигурност, че посоката на взаимодействие с децата, 
колегите, родителите, обществеността е правилна. 

 
Брой учители преминали квалификационни форми през учебната година 

/на различни нива/ 
 

Национално 
 

Регионално Общинско 
 

ДГ – вътрешна 
квалификация       
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19               10 19 19 

 Учители, участвали в квалификационни форми за придобиване на ПКС : 2  
 
1. силни страни 
- повишаване на професионалната компетентност на учителите; 

- популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на 

учителите; 

- адекватно и качествено решaване на задачите, произтичащи от приоритетите на 

МОН; 

- повишаване на научната и практическа подготовка на екипа и стимулиране на 

сътрудничеството като форма за повишаване на професионалното майсторство 

на учителите; 

- квалификационната дейност влияе положително на кариерното развитие на 

учителите. 

 
2.слаби страни 

Да се работи за: 

- високи резултати не само с много добра подготовка, но и  вътрешен стремеж към 

саморазвитие и самоусъвършенстване;  

- по-висока степен на педагогическо творчество, желание и интерес за работа и 

квалификация. 

 
Предложения за усъвършенстването на професионалните компетенции на учителите: 

 
-повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване 
мотивация за самоусъвършенстване,удовлетвореност на педагозите от придобитите 
компетентности  чрез участие в разнообразни форми на квалификационна дейност. 
-усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните 
нагласи и ценности. 
-постигане на положителни промени в личността на децата и овладяване на трайни 
знания, умения и навици 
-утвърждаване на творческа атмосфера в колектива,гарантираща свобода и търпимост 

към чуждото мнение. 
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ІІ. Цели  и задачи на квалификационната дейност в ДГ „Ален мак” през новата учебна 
година 

 
ЦЕЛ: 
Дейността  за професионалното усъвършенстване на педагогическите  кадри да бъде 
съобразена с конкретните индивидуални потребности  на учителите и  насочена към :  
1.Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 
мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите.    
2.Усъвършенстване на професионалните умения и придобиване на нови знания  в 
съответствие с развитието на педагогическата наука.   
3.Усъвършенстване на материално–техническата и дидактичната база в детската 
градина.  
4.Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с 
динамиката на общественото развитие – осъвременяване, задълбочаване и развитие на 
придобития опит на по-високо равнище.  
 
ЗАДАЧИ: 
1. Ефективно използване на наличните ресурси  - интелектуални, финансови и 
материални за подобряване професионалната компетентност на педагогическия екип. 
2. Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда за 
мотивиране и стимулиране на децата за овладяване на българския език,  като средство 
за успешно социализиране. 
3. Личностно – ориентиран образователен процес, прилагане на иновационни техники и 
технологии.  
4. Повишаване мотивацията и удовлетвореността на педагозите от творческата им 
дейност.  

 
Постигане на съответствие между образоватените потребности и равнище на 

професионалната компетентност; 
2. Проучване, анализиране и проектиране на потребностите от квалификация на 

педагогическите кадри; 
3. Осигуряване на актуална информация и ориентиране за възможностите за 

квалификация; 
4. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност 

при постигане на успехи и неупехи, трудности и проблеми; 
5. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към 

активно преподаване и обучние чрез използване на съвременни технологични 
технологии; 
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6. Работа по  проекти, усвояване на средства по европейски фондове и 
национални проекти. Повишаване на езиковите и интеркултурни компетентности. 

  
         

 
Организация на дейността 

 
1. На ниво образователна институция – вътрешноинституционална  квалификационна 
дейност. 
2. Извънучилищна квалификационна дейност –   Департаменти за усъвършенстване н 
учители – гр. София,  гр. Варна и гр. Стара Загора, НПО, участие в проекти и програми. 
         
 Очаквани резултати: 

 -Удоволетворяване на квалификационните потребности и интереси на     
педагогическите кадри 
     - Развите на ключови компетентности; 

- Повишаване на професионалната ефективност на педагогически кадри; 
-Положителни промени при овладяване на знания, умения и навици от децата. 

   -Повишаване на професионалните компетентности  при формиране у децата на 
екологична култура и  поведение; 

   - Подобряване на взаимодействието   със семейството  и постигане на пълноценна 
подготовка за училище;
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1. Форми и дейности за вътрешно-институционална квалификация на педагогически 
специалисти-16 академични часа: 
 

№ Тема Срок Отговорник Целева група 

1. „Успешна и бърза адаптация на 
децата към ДГ” 

септември 
 

Величка Димитрова/ 
Милена Ганчева 

Учители-  19 
Директор-1 

2. „Изграждане на здравни 
навици и хигиенна култура у 
малките деца във времето на 
Ковид” 

октомври Силвия Ангелова/ 
Красимира Делчева 

Учители- 19 
Директор-1 

3. „Мария Монтесори-метод и 
напътствия за грижа и 
възпитание на децата” 

ноември Живка Димитрова/ 
Петя Божинова 

Учители- 19 
Директор-1 

4. „Електронно портфолио” септември Нина Иванова  
Рени Георгиева 

Учители- 19 
Директор-1 

5. „Работа с децата билингви в ДГ” януари Мирослава Тодорова/ 
Светла Хубенова 

Учители- 19 
Директор-1 

6. Проект „ STEM- обучение 

с програмируеми роботи“ 

септември Нина Иванова  
Рени Георгиева 

Учители- 19 
Директор-1 

7. „Методи и игри при обучението 
по БДП” 

март Надежда Ахмедова/ 
Полина Тодорова 

Учители- 19 
Директор-1 

8. „Аспекти на подготовката за 
училище” 

април Славина Атанасова/ 
Андриана Петкова 

Учители- 19 
Директор-1 

3. Форми и дейности за квалификация на непедагогически персонал: 
 
   А.За медицински сестри 
 

№ Тема Срок Отговорник Целева група 

1. „Успешна и бърза 
адаптация на децата 
към ДГ” 

септември Величка 
Димитрова/ 
Милена Ганчева 

Медицински сестри-5 

2. „Изграждане на 
здравни навици и 
хигиенна култура у 
малките деца във 
времето на Ковид” 

февруари Силвия Ангелова/ 
Красимира 
Делчева 

Медицински сестри-5 
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Б.За помощно-обслужващ персонал: 
 

№ Тема Срок Отговорник Целева група 

1. „Изграждане на 
здравни навици и 
хигиенна култура у 
малките деца във 
времето на Ковид” 

септември Силвия Ангелова/ 
Красимира Делчева 

Помошник-възпитатели -16 

1. Запознаване с 
методика за работа на 
непедагогическияперс
онал с родители от 
уязвими групи и 
родители на деца със 
СОП при реализиране 
на взаимодействието 
ДГ и семейство 

февруари Галя Иванова/ 
Ивелина Алексиева 

Помощник-възпитатели-16 

 
2.Форми и дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите  
специалисти от специализирани обслужващи звена,от висши училища и научни 
организации,от обучителни организации,съгл. Утвърдените разпоредби на ЗПУО-16 
академични часа: 
 
1.Дигитална компететност в детската градина 
Срок: м. септември 2021г. Отг.:Директор 
Целева група:Учители-18,Директор-1 
 
2.Работа в мултикултурна среда  
Срок: м. октомври 2022г. Отг.:Директор 
Целева група:Учители-18,Директор-1 
3. JUMP Math нов подход в преподаването на математика 
Срок: м. март 2022г. Отг.:Директор 
Целева група:Учители-18,Директор-1 
4. Знания и умения за решаване на конфликти 

Срок: м. октомври 2022г. Отг.:Директор 
Целева група:Учители-18,Директор-1 
 
ФИНАНСИРАНЕ – със заложени средства от бюджета на детското заведение за 2021 и 
2022 финансови години и НП Заедно за всяко дете 
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Планът за квалификационни курсове е отворен за промяна на настоящите и добавяне 
на нови теми. 
Планът за вътрешно квалификационната дейност е отворен за промяна на настоящите 
и добавяне на нови теми. 

 Контрол по изпълнението на плана за квалификационната дейност ще се 

осъществява от директор и счетоводител.      

  
Планът за квалификация е съгласуван със синдикалните ръководители на ДГ Ален ма 

 

ЗАПОВЕД 

№ 3/15.09.2021 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 221, ал. 1, 3 и 4 от ЗПУО и чл. 19, ал. 2, 

т. 1 и т. 11 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и 

решение №2  на ПС  и Протокол №1  от 15.09.2021 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Годишен план за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти,помощник възпитателите и медицинските сестри в ДГ Ален мак за 

учебната 2021/2022 година. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на учителите в детска градина „Ален мак“ за 

сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам комисията за квалификация. 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

 МЕЛИХАН ЧОЛЕВА 

Директор на ДГ»Ален мак» 
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