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ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ НА ДЕТСКА

ГРАДИНА №21 „ВИХРОГОНЧЕ”
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

На основание с изискванията на чл.223 от ЗПУО и на база направено проучване сред 
педагогическите специалисти за техните нужди и желания за квалификация е изготвен 
настоящият план. Основните принципи от които ДГ №21 се ръководи при провеждане 
на квалификацията са: - лично избиране формите на квалификация; - доброволно 
участие в квалификационните форми, съобразно индивидуалните интереси; - 
интелектуализация на квалификацията в съдържанието на формите.

ЦЕЛ
Стимулиране самообразованието и квалификацията на педагогическия екип, чрез 
идентифициране на проблемите и потребностите на учителите за изграждане на 
иновационна образователна среда.

ЗАДАЧИ
1.Повишаване качеството на образователно - възпитателния процес, чрез прилагане в 
практиката на иновационни технологии за поставяне на детето в центъра на 
педагогическия процес, за резултатно отчитане динамиката и спецификата на неговото 
развитие
2. Осигуряване и поддържане високо качество на работата на педагогическите екипи и 
ориентиране на квалификационна дейност към повишаване качеството на 
професионалната компетентност на учителите.
3. Повишаване мотивацията и удовлетвореността на педагозите от творческата им 
дейност.
4. Актуализиране на знанията , усвояване и използване на нови методи, средства и 
подходи обучение и възпитание , чрез квалификационната дейност в детската градина и 
квалификацията на различни равнища.



ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ
1. Самоусъвършенстване чрез вътрешна система за квалификация.
2.Подобряване контактите между детската градина и останалите структури на 
образователната система, с цел подобряване информираността на учителите
3.Партньорство и сътрудничество с обществени, културни институции и родителска 
общност.
4. Стимулиране учителите към самоподготовка, самоусъвършенстване, активно 
преподаване и обучение, чрез обмяна на добри практики.
б.Квалификационната дейност да съдейства за повишаване успешното усвояване на 
учебното съдържание, чрез използване на интерактивни методи на обучение
6. Усъвършенстване на организацията и методическата система на преподаване и 
стимулиране на професионалните изяви на учителите и пом персонал

ФОРМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
Участие в национална програма за квалификация на педагогически специалисти
Самообразование
Семинари
Работни срещи
Дискусии
Решаване на казуси
Обсъждане и реализиране на нови идеи във ВОП 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ.
- Проследяване и оптимизиране на връзката родител -  дете- учител
- гражданско образование в ДЗ
- допълнителните дейности в детската градина
- безопасност на движението и поведение при БАК
- здравно и екологично възпитание

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Поддържаща и допълнителна квалификация
2. Актуализиране и придобиване на нови умения, знания и компетентности
3. Повишаване качеството на работа и ВОП

ДЕЙНОСТИ

Вътрешно - методическа квалификация с педагогическо -  медицинската 
колегия.

1. Проучване и планиране на потребностите от повишаване на квалификацията и 
набелязване на съответните дейности и мероприятия.

Отг.: Тв.комисия 
Срок: м. Октомври.



2. Вътрешно открити ситуации на педагогическо взаимодействие, е цел 
усъвършенстване на професионалните и методически умения, създаване на гъвкав 
стил на работа и общуване с децата.
А/ Проверка на входното ниво на децата, анализ на резултатите по Образователни 

стандарти
Срок :м. Октомври 

Отг.: учителките по групи 
Б/ Популяризиране на новости. Проучване на специализирана литература, 

споделяне на новаторски идеи и опит.
Срок: постоянен 
Отг. Тв.комисия

В/ Взаимстване на добри практики, чрез взаимни посещения на ситуации. 
Подпомагане работата на млади/новоназначени/ учители.

Срок:.постоянен 
Отг. Старши учители 

Директор
3. Обогатяване на библиотечния фонд с научна, методическа и дидактическа 

литература/абонамент на специализирани издания/
Отг. Директор 

Срок -  постоянен
4. Обучение на тема: Успешно взаимодействие между детската градина и семейството. 

Реална картина, възможности за развитие, техники за позитивна комуникация.
Отг. Директор 

Срок: м. Октомври 2018г.
5. Обучение на тема: Допълнителните дейности в детската градина като източник за 

обогатяване на личностния опит и преживявания на детето.
Срок: м. ноември 2018 г. 

Отг. Жени Димитрова 
Цветана Илчева 

Директор
6. Обучение на тема: Ефективни средства за борбата с обездвижването.

Срок: м. март 2019г. 
Отг. Радостина Василева 

Мед. сестри
7. Открита педагогическа практика пред родители и учители по ОН БЕЛ 

Тема: „Приказки вълшебни:
Срок: м. Април 2019 г. 

Отг. Петя Мирчева 
Доротея Тончева 

Група Малево
8. Открита педагогическа практика пред родители и учители по ОН БЕЛ 

Тема: „В царството на езикознанието“.
Срок: м. април 2019 г. 

Отг. Виолета Дякова 
Пенка Стоименова -  група Козлец

9. Обучение: Практически модели за здравно възпитание и здравословно хранене в 
детската градина:

Срок: м. май 2019г. 
Отг. Маргарита Христова -  технолог



10. Семинар обучение с учители, родители и деца на тема: „Зъбки бели“ с лектор Алина 
Георгиева -  детски зъболекар.

Срок: м. май 2019г.

На регионална ниво.
Участие в работни срещи, обучения и семинари, организирани от РУО и община 

Хасково 
На национално ниво.

• Включване в курсове и обучения за повишаване на квалификацията.
• Участие в тренинги, организирани от партниращи неправителствени 

организации.
• Участие в курсове за квалификация и преквалификация.

План за квалификация на педагогическия персонал на детска градина №21 
„Вихрогонче” за учебната 2018/2019 година е приет с решение № 4 на педагогическия 
съвет -  Протокол № 1/19.09.2018 г. и утвърден със заповед на директора №12/ 
20.09.2018 г.

При възникнала необходимост годишния план може да бъде актуализиран през 
учебната година.


