
 

 

 



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 образователната институция. 

2. Установените потребности 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, съгласувани с педагогическия 

съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и 

национални програми и проекти. 

 

I. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД - 2019/2020 учебна година: 

1.Образователно равнище и квалификация: 

 Детска градина №12 „Радост” функционира със 7 градински групи и 1 яслена 

група. Педагогическият персонал включва: 14 учители и 1 директор. 

През учебната 2019/2020г. не са изпълнени всички планирани дейности за 

повишаване квалификацията на педагогическия екип поради настъпилата 

епидемична обстановка в страната на 13.03.2020г.  

Една от силните страни при осъществяване на квалификационната дейност е 

свързана с изразеното желание на членовете на педагогическия колектив за 

повишаване на индивидуалното професионално усъвършенстване.  

През 2019/2020 учебна година темите за повишаване на квалификацията бяха 



избрани на педагогически съвет, имайки предвид обобщените резултати от 

анкетните карти на педагогическите специалисти с предложения за 

квалификационна дейност. 

Идентифицирани са потребности на педагозите за обучение относно 

методическата работа  както и учене чрез игра. През 2020/2021 г. са предвидени 

квалификационни форми в тази насока. 

Педагогическият състав ще се състои от 14 педагогически специалиста и 1 

директор. 

 II.ЦЕЛИ: 

1.Осъществяване на дейности, целящи повишаване на научната и методическа 

подготовка по изпълнение на европейската квалификационна рамка в процеса, 

насърчаващ ученето през целия живот. 

2.Създаване мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване във връзка с 

предстоящото атестиране на педагогическите кадри. 

3.Промяна в развитието на професионална нагласа и ценности – реализиране на 

адекватни модели за вътрешна и външна квалификация. 

2. ЗАДАЧИ: 

1. Стимулиране на педагогическите специалисти към усъвършенстване и активно 

обучение, чрез обмяна на педагогически опит. 

2. Избор на педагогически технологии, стимулиращи формирането у децата на 

знания, умения и отношения за успешно преминаване към училищно образование. 

3.Използване на самооценката, като средство за повишаване на квалификацията. 

 III. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

1. Учене чрез игра в детската градина. 

2. Основни компетентности за реализиране на иновативни подходи в обучението. 

 IV. ОТЧИТАНЕ на участието на педагогическите специалисти в предлаганите 

форми за повишаване на квалификацията 

1.Академичен час за вътрешноинституционалната квалификация е 45 минути 

2.При вътрешноинституционална квалификация: 



- се отчитат темите и присъствените часове на всеки педагогически специалист в 

„Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалификация“ и протокол за 

присъствие. 

2.При квалификация с външен лектор: 

- се отчитат темите и присъдените или признатите квалификационни кредити (ако 

има такива) в НЕИСПОУ. Сертификатите и удостоверенията за присъдени 

квалификационни кредити и придобити ПКС се отразяват в портфолио на 

учителя. 

- Сертификатите и удостоверенията за присъдени квалификационни кредити и 

придобити ПКС се съхраняват в досиетата на педагогическите специалисти. 

- Проследява се в атестационния период всеки педагогически специалист да има 

минималния изискуем брой квалификационни кредити. 

 V. ФИНАНСИРАНЕ 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 

календарна година и са в размер на 1, 2% от годишния ФРЗ. 

2. Вътрешната квалификационна дейност се финансира от бюджета на детската 

градина. 

3. Финансирането на външната квалификационна дейност се осигурява в рамките 

на бюджета на детската градина, дарения по волята на дарителя, средства от 

проекти и програми за квалификационна дейност. 

4. Разходите по процедурите за придобиване на всяка 

професионалноквалификационна степен се заплащат от учителите. 

 VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Удовлетворяване на квалификационните потребности и интереси на 

педагогическите кадри. 

2. Развитие на ключови компетентности. 

3. Положителни промени при овладяване на знания, умения и навици от децата. 

4. Повишаване на качеството на работа на педагогическия екип. 

5. Повишаване ефективността във взаимодействието между деца,учители и 



родители. 

6. Допълнително придобитите умения и знания от специализации и 

квалификации да стават достояние на целия педагогически екип чрез различни 

форми. 

  

ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

 

1. Комплексна  дейност /провеждана ежегодно/ - обхваща  актуална  

проблематика в  съответствие  с  функциите   на   заеманата  от  обучаваните  

педагогическа   длъжност. 

Включват  се: 

• новоназначени   учители с трудов стаж  до  3  години;  

• старши  учители; 

• главни  учители;  

• директор.  

 

1.1. Цел на този вид квалификационна дейност  

Квалификацията  включва  работа  с документация, запознаване  с промени  в  

нормативните  документи, изисквания  към  ново  учебно  съдържание, планиране  

/годишно, тематично/ . 

Приоритети: 

• Педагогически специалисти, заемащи нова за системата на предучилищното 

образование длъжност – главен учител, старши учител. 

• Квалификация на директора във връзка с новата нормативна база. 

 

2. Тематична  дейност /провеждана ежегодно/ - обхваща  теоретичната и  

практическата  подготовка   по  конкретни професионално – педагогически  

изисквания.  

Включват  се: 



• учители;  

• директор  

 

2.1. Цел на този вид квалификационна дейност  

Квалификацията   включва  работа  по  адаптиране  преподаването  към   

спецификата  на   децата, специални  образователни  потребности,  деца  в  

неравностойно  социално  положение,  подготовка  на  проекти и др. 

Приоритети: 

• за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка. 

• формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца със 

специални образователни потребности. 

• формиране на знания, умения и компетентности за работа по европейски 

проекти. 

 

3. Инструктивна  дейност /провеждана  периодично/ - обхваща  изисквания,   

появили  се  в  процеса  на  обучение  и  възпитание. 

• Участие в конференции по предучилищно образование – с решение на ПС. 

С предимство се ползват учители, разработили презентация за участие в 

съответния форум. 

• Обучение директора и на членовете на комисията по БДП. 

 

4. Професионално-педагогическа специализация за придобиване на   

професионално-квалификационна   степен – по личния план на всеки 

учител. 

 Финансиране или съфинансиране за придобиване на ПКС се допуска при 

наличие на средства. 

 

 

 



УСТАНОВЯВАВЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Ежегодно - от м.09.20г – до 04.21г. определяне на потребностите от 

квалификационна дейност чрез:  

• анкети;  

• мнения на учители/възпитатели;  

• от  ръководството (познавайки статута, потребностите и интересите на 

всеки преподавател, както и достигнатото ниво на квалификация). 

Използвани методи за определяне на потребностите: 

• Мнения на педагозите, техните желания и нагласи за квалификационна дейност 

в определена насока. 

•  Предложения на методическите обединения . 

• Определяне на потребностите от квалификация от училищното ръководство,  

познавайки статута,  потребностите  и интересите на всеки преподавател,  както и 

достигнатото ниво на квалификация. 

• Наблюдение на нуждите и потребностите от квалификация на кадрите. 

• Проучване и анализ на документация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 

 

 

 

 

  

  

1. Квалификационно-методически дейности за повишаване на професионалните 

компетентности на учителите, организирани от детската градина. 

 

Тема , форма и 

отговорник 

 

Участници 

 

Срок 

за 

изпълн

ение 

Очаквани 

резултати 

Начин на 

отчитане 

на 

резултат

ите 

Брой 

акаде

мич 

ни 

часо 

ве 

 

Първо полугодие: 

 

 

Тема: 

„Ефективността на 

учебно-

възпитателния 

процес при Ковид - 

19“. 

 

Семинар -  МО ОС 

1полугодие –  

Педагоги 

ческата 

колегия 

м. 10. 

2020г. 

 

Обогатяване 

на  

компетентно

стите  на 

учителите 

 

Дискусия, 

казуси, 

беседа, 

1 

 

 III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи. 

 

 



Цв. 

Григорова/учител/,  

Д.Милова 

/гл.учител/ 

 

 Тема:  

„Видовете игри 

използвани в 

заниманията по 

ФК и 

приложението им в 

други режимни 

моменти в ДГ.“ 

 

Семинар-  МО   

Околен свят 

1 полугодие  - 

 С.Узунова /учител/,  

В.Попова  

/ст. учител/ 

 

Педагоги 

ческа 

та колегия 

м. 10. 

2020г. 

Дискусия, 

казуси, 

беседа, 

1 

 Тема:  

“Игрови техники за 

регулиране 

поведението 

на децата в 

режимните 

моменти с цел 

Педагоги 

ческа 

та колегия 

м. 11. 

2020г. 

Дискусия 1 



предпазване от 

заразяване с Ковид 

-19 и 

преодоляване на 

нежелани 

поведенчески 

реакции“. 

Семинар- МО ОС 

1 полугодие – 

 Е.Михайлова 

/учител/ ,  

Н.Спасова  

/ст. учител/ 

 

 Тема: 

„Игрова 

технология за 

осъществяване 

на образователния 

процес по БЕЛ в 

детската 

градина“. 

 

Семинар – МО  

БЕЛ 

1 полугодие  - 

 Б.Соколова  

/ст. учител/,  

Педагоги 

ческа 

та колегия 

м. 11. 

2020г. 

Дискусия 1 



И.Василева /учител/ 

 

Здравна беседа  

„ Симптоми при 

заразяване с Ковид -

19 и предпазване ” 

 

Отг. Мед. сестра 

Педагоги 

ческа 

та колегия 

м. 12. 

2020г. 

Обогатяване 

на  

компетентно

стите  на 

учителите 

 

беседа 1 

  

  

Тема: 

„Игрови техники за 

стимулиране на 

въображението на 

децата“. 

Семинар –  

  

Семинар  МО КТ 

1 полугодие – 

В.Симеонова 

/учител/; 

 Р.Стефанова 

/учител/ 

Педагоги 

ческа 

та колегия 

м. 12. 

2020г. 

Провокиране 

на 

креативностт

а на 

учителите 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провокиране 

на 

креативностт

а на 

учителите 

Дискусия, 

практику

м 

1 

 

Тема: 

„Мястото на 

играта в 

обучението по ИИ“ 

Педагоги 

ческа 

та колегия 

м.01. 

2021г. 

Дискусия, 

практику

м 

1 



МО ИИ 

1 полугодие –  

А.Юлиянова 

/учител/; 

 Е.Нешкова 

/учител/ 

 

Тема: 

„ Играта в 

обучението по 

музика“. 

 

МО Музика 

1 полугодие –  

В.Ангелова 

/учител/, 

П. Бориславова 

/учител/ 

Педагоги 

ческа 

та колегия 

м.01. 

2021г. 

Беседа 1 

 

Второ полугодие: 

 

 

Тема: 

„Дидактичните 

игри като 

ефективна форма 

на комуникация в 

технологията на 

педагогическото 

Педагоги 

ческата 

колегия 

м. 02. 

2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

дискусия , 

казуси, 

беседа 

 

1 



взаимодействие в 

обучението по  

математика“. 

Семинар – МО 

Математика 

Б.Соколова 

/ст. учител/ и  

В.Симеонова 

/учител/ 

 

 

 

 

Обогатяване 

на  

компетентно

стите  на 

учителите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогатяване 

на  

компетентно

Здравна беседа  

„ Заразните 

болести – как да ги 

разпознаваме” 

Отг. мед. сестра 

 

Педагоги 

ческа 

та колегия 

м. 02. 

2021г 

 

Беседа 1 

Тема: 

„Развитие на 

творческото  

мислене при децата 

чрез КТ“. 

МО КТ 

2 полугодие – 

 Е.Михайлова 

/учител/ ,  

Н.Спасова 

/ ст. учител/ 

 

Педагоги 

ческа 

та колегия 

м. 03. 

2021г. 

Практику

м и беседа 

1 

Тема: 

„Видовете игри 

Педагоги 

ческа 

м. 03. 

2021г. 

Дискусия 

 

1 



намиращи 

приложение в 

обучението по БЕЛ  

и тяхното 

значение за 

личностното 

изграждане на 

децата“. 

Семинар -  МО 

БЕЛ 

2полугодие  

В.Попова  

/ст. учител/,  

П.Бориславова 

/учител/ 

 

та колегия стите  на 

учителите 

 

 

 Тема: 

„Народните игри и 

приложението им в 

ДГ“. 

 

Семинар- МО  ФК 

2 полугодие –  

Д.Милова 

/гл.учител/, 

В.Ангелова /учител/ 

Педагогическа

та колегия 

м. 04. 

2021г. 

Дискусия, 

казуси, 

беседа 

1 

  

 Тема: Педагоги м. 04. Провокиране  1 



„Ролята на играта 

в ИИ за 

естетическото 

възпитание на 

детето“. 

 МО ИИ 

2 полугодие - 

 Р.Стефанова 

/учител/,  

И.Василева /учител/ 

ческа 

та колегия 

2021г. на 

креативностт

а на 

учителите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провокиране 

на 

креативностт

а на 

учителите 

Беседа 

Тема: 

„Играта и 

интерактивностт

а в обучението по 

математика“. 

 

Семинар –  МО 

Математика 

2 полугодие – 

С. Узунова /учител/, 

Цв. Григорова 

/учител/ 

Педагоги 

ческа 

та колегия 

м.05. 

2021г. 

Беседа 1 

МО Музика 

Тема: 

„Развитие на 

творчеството и 

умения за певчески 

изяви на децата 

Педагоги 

ческа 

та колегия 

м.05. 

2021г. 

Беседа 1 



чрез игри“. 

2 полугодие – 

А.Юлиянова 

/учител/, 

Е.Нешкова 

/учител/ 

 

Ощо академични 

часове 

    16 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
ІІІ. 2. Участие в дейности за повишаване на професионалните компетентности 

на учителите извън детската градина 
 

Тема и форма Участници 
Начин на 
участие 

Срок 
за 
изпъл
нение 

Очакв
ани 
резулт
ати 

Начин на отчитане

По договаряне; 
1.Атестирането на 
педагогическите специалисти-
организация,провеждане,последи
ци. 
2.Игрово двигателна дейност за I 
и IV група съобразно 
образователното направление 
„Физическа култура“. 

Педагогическа
та колегия 

Учебн
ата 
2020г 
– 
2021г. 

Повиш
аване 
компет
ентнос
тите на 
педагог
ически
я 
персон
ал 

сертификат 

     
     

 
 

На областно ниво 
 
Тема и 
форма 

Участници 
Начин на 
участие 

Срок за 
изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Начин на 
отчитане 

Участие на 
педагогичес
ката колегия 
в семинари, 
кръгли маси   

Презентации 
Методическ
и разработки 

2020г/2021г. надграждане
,  
 иновации  

сертификат 

     
     

 
 

На национално и /или международно ниво 
 
Тема и 
форма 

Участници 
Начин на 
участие 

Срок за 
изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Начин на 
отчитане 

Участие  в 
извънградск
и 
конференци
и 

Презентации  
 
Методическ
и разработки 
 
Доклади 

2020г/2021г. надграждане
, 
иновации 

публикации  

     
     
     



 
ІІІ. 3. Участие на учителите във форми за повишаване на 
образователно-квалификационна степен, професионално-

квалификационна степен или специализация. 
 

Име и фамилия 
на учителя. 
Длъжност 

Форма на 
квалификация
та 

Времетраене Очаквани 
           
резултати 

Индивидуално - 
по личния план 
на всеки учител 

лекции Уч. 2020г. -
2021г. 

Придобиване на 
ПКС 

      
 
ІІІ. 4. Квалификационна дейности за повишаване на 
професионалните компетентности на непедагогическия персонал, 
организирани от детската градина. 
 
Тема и форма Участници 

 
Срок за 
изпълнение 

Начин на 
отчитане 

Здравна беседа  
 

Непедагогически 
персонал 

м.12.2020г. Протокол 

Здравна беседа  
 

Непедагогически 
персонал 

м. 02. 2021г 
 

Протокол 

 
 
 При възникнала необходимост годишният план може да бъде 
актуализиран. 
 

 


