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 1. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. 

 1.1. Определени, констатирани дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти. 

 1.2. Проучване на потребностите от квалификация на педагогическите кадри – чрез анкети (в края на учебната година. 

 2. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. 

 2.1.Повишаване ефективността от реалното педагогическо взаимодействие. 

 2.2.Осъвременяване характера, съдържанието и формите на педагогическо взаимодействие в триадата учител – дете – родител. 

 

 

3. ЦЕЛИ 

3.1.Усъвършенстване на професионалните компетентности на детските учители. 

3.2.Повишаване на общата педагогическа и методическа подготовка на учителите за работа в съвременните реалности. 

3.3.Гарантиране  на положителни промени в развитието на децата в детската градина. 

3.4.Обогатяване знанията, уменията и компетентностите на педагогическия и помощен персонал в ДГ по проблемите на 

безопасното поведение,     чрез използване на различни форми на квалификационна дейност. 
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 4. ДЕЙНОСТИ  ЗА  РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.  

4.1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА   ДЕЙНОСТ.  

№ Тема 
Форма на 

обучение 

Участници / 

целева група/ 

брой 

Обучителна 

организация 

Период на 

провеждане 

 

Отговорник Финансиране 

1. 1

  

„Игротворения с природни материали 
за развитие у децата на креативно 

мислене и екологично отношение” 

присъствена учители  
Месец октомври 

2022 г. 

 

учителите от 

І  група 

 

 

2. 

„Методи за предотвратяване на 

„емоционално прегаряне” при 

учителите” 
присъствена учители  

Месец ноември 

2022 г. 

 

учителите от 

ІІ  група 

 

 

3. 

 

„Игри за неуверени в себе си деца” 

 

 

присъствена 

 

учители 

  

Месец декември 

2022 г. 

 

Учителите от 

ІІІ а  група 

 

4, 

 „Игрите на баба и дядо –извор на 

народна мъдрост ,творчество и 

традиции „ 
присъствена учители  

Месец януари 

2023 г. 

 

учителите от 

ІІІ б  група 

 

 

5, 
 „Неприемливо поведение при децата” 

присъствена учители  
Месец февруари 

2023 г. 

 

учителите от 

ІІІ в група 

 

 

6, 

 „Развитие на социални умения в 

ситуация на мултикултурна среда” присъствена учители  
Месец март  

 2023 г. 

 

учителите от 

ІV  група 
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7. Примерна тема: Работа в екип присъствена учители „Институт 

за 

съвременна 

присохогия“ 

Месец април  

 2023 г. 

директор бюджет 

8. План за изпълнение  на 

дейностите по проект 

 „Мога повече”, подготвен за 

кандидатстване по национална 

програма 

 „Хубаво е в детската градина” 

присъствена учители  Месец април  

 2023 г. 

Р-л проект  

 

 

4.2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

   1. С Университети, институти за квалификация 

1.2. Провеждане на открита практика по направления: 

     - Български език и литература 

            - Околен свят 

            - БДП – ІІІ и ІV групи 

 

Отг.: Директор 

Срок: по график 

 

1.3. Провеждане на консултации и обсъждане на методически проблеми с преподавателите от ВУЗ. 

Отг.: учители 

Срок: текущ 

2. С ОМЕП (Световна организация по предучилищно образование). 

2.1. Участие в работните срещи РК на ОМЕП Бургас по проблемите на предучилищното детство. 

2.2. Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми. 

     3. Участие в работа по проекти и национални програми. 
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Отг. Директор 

Срок: текущ  

     4. Работа с колегите от МО – ДГ „Калинка“, „Синчец“ – кв. Банево 

     4.1 Осъществянане на  съвместни квалификационни обучения в МО. 

     4.2 Завършване работата на МО за учебната година с участиев празничния календар на Община Бургас.  

 

Отг. Директорите на ДЗ 

5. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ – да се определи сумата за финансиране на квалификационните 

дейности съгласно чл. 33 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 2022 г. 

Настоящият план е неразделна част от годишния комплексен план на детската градина за учебната 2022/23 година и е приет на 

заседание на ПС от 16.09.2022 г. с Протокол № 1. 
 

Забележка: КОНТРОЛЪТ на квалификационната дейност на институционално ниво се осъществява от директора, като тематиката и 

периодичността са в неговия План за контролна дейност. Планът е отворен и може да се коригира и допълва през учебната година. 


