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I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ДГ „МЕЧО ПУХ“  

Съвременните динамично променящи се условия налагат необходимостта от нова концепция за квалификация на педагогическите 

кадри, отговарящи на потребностите на предучилищната система, от бързи промени в полза на качеството на възпитателно-

образователния процес.  

Обучението и квалификацията на учителя са водещи теми в европейските образователни практики. В ежедневната практика, в 

образователно-възпитателния процес, все по-често се налага прилагане на иновативни методи и подходи за формиране не само на обем 

от знания, а и на умения, способности, нагласи и желание за учене. Качественото обучение изисква достигане на по-висока степен на 

свързаност между индивидуалните способности на детето с възможностите  за проява на гражданска и социална позиция в учебни и 

реални житейски ситуации. В последните години изискванията към учителската професия и към личността на учителя нарастват. 

Необходимо е търсене и намиране на възможности за личностно и професионално израстване, за да можем да отговорим на 

изискванията на средата и новото време. В ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков през учебната 2019/2020г. възпитателно-

образователният  процес беше осъществен от 23 педагогически специалисти, заемащи длъжности, както следва: 

 

Длъжност Директор Зам.директор   Учители Старши учители Главен учител 

Брой 1 1 4 16 1 

 

Носители на ПКС от тях, разпределени както следва: 

ПКС I ПКС II ПКС III ПКС IV ПКС V ПКС Без ПКС 

Брой 1 3 1 5 5 8 

 

От ДГ се очаква модерно обучение, непрекъснато осъвременяване, богата и развиваща среда, висока степен на подготовка на децата за 

училище, но всичко се случва само при наличието на висок професионализъм на учителите, постигнат не само с много опит, а и с 

добро квалификационно ниво. Квалификационната дейност в ДГ „Мечо Пух” обхваща голям брой педагози, които овладяват нови 

компетенции, идеи, техники и добри практики. Както казва Джон Дюи: „Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние 

ограбваме нашите деца”. 

Дефицитите от квалификация са свързани с дефицитите на знания, умения и компетентности на учителите за: 



- ефективно използване на информационните и комуникационните технологии в обучението; 

- ангажиране на родителите в дейностите на детската градина;  

- превенция и справяне с отпадащите от детска градина деца;  

През учебната 2019/2020 г.част от  квалификационните форми, включени в плана за квалификационна дейност, се осъществиха 

присъствено, част от тях чрез материали по електронна поща.  Учителите взеха участие в следните квалификации: 

 Национални форми за квалификация – 2 педагогически специалисти; 

 Регионални форми за квалификация – 4 педагогически специалисти; 

 Общински форми за квалификация – 10 педагогически специалиста; 

 Вътрешни форми за квалификация: - 23 педагогически специалиста; 

 

Организациите/институциите, които проведоха тези квалификационни дейности са: 

 Анубис – Булвест ООД; 

 МОН; 

 Фондация „Кузманов“  

 Център за творческо обучение – гр. София 

 СТМ „Икономикс“- обучител от МТСП; 

 РААБЕ България; 

 „Алтернатива за теб“ – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново 

 Квалификационен център „Щастие“ 

 РУО – гр.Габрово по Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ 

 „Орак – Груп“ гр. Пловдив 

 Русенски университет – „Дидаско Груп”; 

 ДГ „Мечо Пух“с.П.Славейков 

 

II.ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация. 

- обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС от педагогическия персонал; 



- провеждане от директора  на системен административен и педагогически контрол по спазване на нормативната уредба и прилагане на 

своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения; 

2. Създаване на условия за формиране и споделяне на добри педагогически практики в рамките на детската градина и извън нея. 

3. Самоусъвършенстване чрез извънучилищна квалификационна дейност, включване на  педагогическите специалисти във форми на 

индивидуална квалификация 

4. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа 

компетентност:  

- квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; 

- актуализиране на педагогическите технологии; 

- обмяна на добри практики. 

5. Оптимизиране на заобикаляща среда и организационната култура в детското заведение. 

- оптимизиране на интериора  с цел естетизация, функционалност и познавателно – възпитателно въздействие; 

- диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в детското заведение,  формулиране и прилагане на корекционни 

мерки. 

Вътрешната квалификация в ДГ „Мечо Пух“ включва: 

1. Педагогическите кадри 

3. Непедагогически персонал  

 

ІІI. ЦЕЛИ:  

1. Непрекъснато актуализиране, усъвършенстване и разширяване на знанията и уменията на учителите, както и утвърждаване на 

авторитета и подпомагане  кариерното им развитие за ефективно осъществяване на целите на образователния процес в ДГ „Мечо Пух“, 

с. П.Славейков. 

2. Продължаване и оптимизиране структурата на изградената система за квалификация. 

3. Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическия екип. 

4. Повишаване на изискванията към работата на учителя, промяна и развитие на професионалите наласи и ценности. Повишаване и 

усъвършенстване на научната, педагогическата и методическата им подготовка. 

5. Създаване на мотивация за самоусъвършенстване на учителите, за модернизиране и създаване на позитивна нагласа към 

образованието в контекста на учене през целия живот, критично мислене, иновация и творчество. 

6. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес. 

7. Превантивна работа с деца и родители за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. 



 

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите. 

 2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с 

динамиката на общественото развитие и образователни изисквания.  

3. Повишаване мотивацията за учене и постигане на положителни и трайни промени при овладяване на знания, умения и навици. 

4. Усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите. 

5. Организация и провеждане на съдържателен възпитателно- образователен процес с децата, съобразно техните индивидуални 

особености и потребности. 

 6. Осигуряване възможност на децата за свободно израстване и придобиване култура на поведение чрез подходящо организиране на 

предметно-материалната среда в групите на детската градина 

7. Формиране на готовност у децата за социалната позиция – ученик. 

 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

№ Тема Целева група 

(брой) 

Форма 

(курс,семинар, 

тренинг и др.) 

Период на 

провеждане 

Отговорник 

1. „Детската градина и семейството – отговорни за 

физическото развитие на децата и опазване на 

тяхното здраве“. 

24 Педагогически съвет 06.10.2020г. Отговорниците на бази 

Мед.сестра 

2.  „Превенция на отпадане на децата от системата на 

предучилищното образование“ 

24 Педагогическо 

съвещание 

04.11.2020г. Павлина Ангьозова 

Светла Недева 

3. „Фактори за успешно адаптиране на децата при 

постъпване в детската градина“ 

24 Педагогическо 

съвещание 

12.11.2020г Татяна Середа 

Сибел Касова 

4. „Как любовта към природата прави детето по-

умно, по-креативно и по-малко разсеяно“ 

24  Дискусия 07.12.2020г. 

 

Росица Конова  

Надя Михайлова 

5. „Възпитаване в родолюбие чрез обредите и 

обичаите в зимните празници“ 

24   Семинар 12.01.2021г.  Галя Стефанова 



 

6. „Родителите-помощници или партньори в учебно-

възпитателния процес. Как да направим детската 

градина втори дом за родителите“ 

24  Беседа 10.02.2021г. Ферузан Ашикова  

Снежа Янева 

7.  „Българският език в игри“ 24 Семинар - дискусия 12.03.2021г. Маргарита Тодорова 

8. „ Ролята на природата за естетическото възпитание 

на детето“. 

24 Презентация 22.04.2021г. Петя Велева 

9. „Детето с проблемно поведение“. 24 Дискусия 10.04.2020г. Инна Минчева 

10. „Мястото и ролята на помощник – възпитателят в 

организацията на деня на детето.“ 

11 Беседа 02.10.2020г. Директор 

Главен учител 

11. „Организация на храненето в детските заведения и 

ролята на помощник-възпитателя. Сервиране“ 

11 Школа 22.01.2021г. Директор 

Домакин 

12. Открита практика: ОН-БЕЛ 

 

11 Открита практика 27.11.2020г. Маргарита Тодорова 

Габриела Ангелова 

13. Открита практика: ОН - Математика 11 Открита практика 29.04.2021г. Ферузан Ашикова 

Снежа Янева 

 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

№ Тема Целева 

група 

(брой) 

Форма (курс, 

семинар, тренинг 

и др.) 

Фирансиране 
(цена, начин) 

Период на 

провеждане 

Отговорник 

 

1. 

„ Научно – практическа 

конференция „Водим бъдещето 

за ръка”  

 

 

2 

 

Конференция 

 

150.00лв. 

 

м. април 

2021 г. 

 

Директор 

Зам.директор 

2. Научно-практическа 

конференция 

„Предизвикателствата на 

съвремието и качеството на 

образованието“ 

 

 

2 

 

 

Конференция 

 

 

250.00 лв. 

 

 

м. септември 

 

 

Директор 

Зам.директор 

 „Ранно оценяване на      



3. потребностите от подкрепа за 

личностно развитие в детските 

градини и риска от обучителни 

затруднения / 3-3,6 год./“ 

2 Квалификационен  

курс 

200.00 лв. м.септември Директор 

4. „Училищна готовност – 

диагностика, удостоверения“ 

 

2 

Квалификационен  

курс 

 

150.00 лв. 

 

м.март 

2021г. 

Директор 

 

5. 

„Методи и подходи при работа с 

хиперактивни деца и деца с 

нарушена концентрация на 

вниманието.“ 

 

 

2 

 

 

Квалификационен  

курс 

 

 

200.00 лв. 

 

 

м.октомври 

2020 г. 

 

Главен учител 

 

 

6. 

„Интерактивни ресурси. Работа с 

различни софтуери за 

интерактивна дъска/софтуер 

Санкоре/.“ 

 

2 

 

Квалификационен 

курс 

 

300.00 лв. 

м. февруари 

2021 г. 

 

Директор 

7. „Използване на електронните 

ресурси в образованието. Работа 

с отворен код.“ 

 

2 

Квалификационен 

курс 

 

350.00 лв. 

 

м. ноември 

директор 

8. „Дизайн мислене: формулиране 

на иновативни решения за 

развитие на качествена 

образователна среда.“ 

 

3 

 

Квалификационен 

курс 

 

150.00 лв. 

 

м.януари 

 

Директор 

9. „Безопасност на движението по 

пътищата“ 

5 Квалификационен  

курс 

300.00 лв.  Главен учител 

11.  

„Преходът ПГ – 1 клас и 

развитие на уменията у децата за 

самооценяване“ 

 

 

1 

Квалификационен 

курс  

 

РУО 

 

 

 

 

м. февруари 

м. март 

 

Директор 

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

1. Разработена система за квалификационна дейност в детската градина. 



2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия. 

3. Високо мотивирани педагози и непедагогически персонал  за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в 

контекста на ученето през целия живот. 

4. Активно преподаващи учители, ефективно използващи съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на 

иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес. 

5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

6. Успешно усвоено учебно съдържание по образователни направления  и покрити ДОС от повече деца. 

7. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на резултатите. 

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Съгласно Колективния трудов договор за системата на народната просвета, годишните средства за квалификация на педагогическите 

кадри се определят в размер не по-малък от 1,2 % от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал и се 

предоставят за включването на педагогическите кадри в квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните 

партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора.  

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. Вътрешно-училищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на ДГ „Мечо Пух“. 

3. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - квалификационна степен се заплащат от учителите. 

 

VIII. КОНТРОЛ 

Директорът осъществява контрол върху квалификационна дейност като тематиката и периодичността е отразена в плана за контролна 

дейност на директора. 

Настоящият план за квалификационната дейност на ДГ ”Мечо Пух” е приет на педагогически съвет с Протокол № 7 /10.09.2020г.Той 

е отворен за допълнения и изменения през учебната година, за подмяна на външни квалификации, според финансовите средства и 

предлаганите такива от външни институции. 

 Изготвил:……………. 

П.Ангьозова-гл.учител 


