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                                                                                                    УТВЪРЖДАВАМ: 

 

                                                                                     ДИРЕКТОР:…………….. 

                                                                       /Татяна Бакалова/    
     

ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

НА ДГ №127 „Слънце“ 

 
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. 

 

І. ЦЕЛИ 

1. 1. Усъвършенстване на педагогическата, комуникативната, организационната и административна компетентност 

на педагогическия екип чрез: 
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 изграждане на квалификационна система, която да мотивира учителите да се развиват и експериментират с 

нови, съвременни и нестандартни методи в образователния процес, съобразени с възрастовите и 

индивидуални особености на децата; 

 обединяване на усилията на педагогическия екип за повишаване на научната, педагогическата и методическа 

подготовка в контекста за учене през целия живот и кариерното им развитие; 

 реализиране на адекватни модели за въвеждаща и продължаваща квалификация на педагогическия екип, с 

помощта на които да се постигне по-добро качество на образователния процес и да се развият трайни, 

позитивни стимули  за самоусъвършенстване и творчество; 

 повишаване квалификацията на педагогическия екип да е насочена към подобряване образователните 

резултати на децата. 
 

 

ІІ. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ 

 1. Стимулиране на педагогическия екип към самоусъвършенстване и активно прилагане на съвременни методи 

чрез обмяна на добри педагогически практики. 

2. Създаване на условия за стимулиране професионалните изяви на учителите. 

3. Системно осъвременяване дигиталната компетентност на учителя и прилагането на разнообразни 

интерактивни техники. 

4. Проследяване до колко получените знания от различните квалификационни форми се прилагат реално в 

образователния процес. 
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5. Постигане висока ефективност на комуникация, като се развива чувството  на толерантност и приемане на 

различията. 

6. Повишаване мотивацията на децата за учене чрез включването им в разнообразни форми на образователна 

дейност. 
 

 

 

 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)  

 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  (планира се при установена необходимост)   

 

Вид квалификация / 

Тема 

Организационна форма 

/лектории, 

вътрешноинституционал

ни дискусионни форуми, 

открити практики, 

методическо 

подпомагане, 

презентации на 

творчески проекти, 

резултати и анализи на 

Време на 

провеждане 

 

 

Целева група 

/брой участници/ 

 

 

 

 

 

Ръководител/отговорник 

за провежданата 

квалификационна 

форма 

 

 

 

 

 

Брой академични 

часове 
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педагогически 

изследвания и 

постижения, споделяне 

на иновативни 

практики/ 

1. Въвеждаща/ 

Запознаване с нови 
нормативни документи 

за предучилищно 

обучение и възпитание. 

Вътрешно 

институционален 

дискусионен форум 

 

постоянен 

 
25 

 

 

Педагогически съветник 

 

 

 

1 

2.Въвеждаща/ 

Задължителна 

документация при 

работа с деца със 
специални 

образователни 

потребности. Функции 
и задължения на ЕПЛР 

в детската градина. 

Лектория 
 

м. X. 2020 г. 

 
12 

 

 

 

 
Г. Лещарова - Координатор 

 

 

 

 

1 

3.Вътрешноинститу-

ционална/ Социално 

– педагогически 

дискусионен форум  с 

родители -  правила в 

групата. 

Вътрешно 

институционален 

дискусионен форум 

м. X. 2020 г. 

 
25 

 

 
Р. Иванова 

 

 

1 

4.Вътрешноинститу-

ционална/ Използване 

на електронни учебни 

Практикум 
 

м. X. 2020 г. 

 
25 

 

 

Н. Найденова 

 

 

1 
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ресурси в детската 
градина. 

 

 

5.Въвеждаща/ 
Електронен дневник – 

функции и вътрешна 

комуникация. 

Практикум 
м. X. 2020 г. 

 
4 

 

Е. Данаджиева 
 

1 

6.Вътрешноинститу-

ционална/ 
Възпитаване на 
емоционалната култура 

в предучилищна възраст 

Лектория 
м.XI. 2020 г. 

 
25 

 
 

Р. Иванова 

 

 

1 

7.Вътрешноинститу-

ционална/  
Математика в игри 

Споделяне на иновативни 

практики 

м.XI. 2020 г. 

 
25 

 
В. Илиева 

 

 

1 

8. Вътрешноинститу-

ционална/ Социално 

– педагогически 

тренинг с родители за 

справяне с насилието и 
тормоза на децата  в 

предучилищна възраст.   

Споделяне на иновативни 

практики 

м. XI. 2020 г. 

 
25 

 

 

 

Д. Цанова - Станева 

 

 

 

1 

9.Вътрешноинсти-

туционална/ 

Социално – 

педагогически тренинг 

с родители  за справяне 
с насилието и тормоза 

Споделяне на иновативни 

практики 

м. XI. 2020 г. 

 
25 

 

 

 

В. Илиева 

 

 

 

1 
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на децата  в 
предучилищна възраст.  

10. Вътрешноинсти-

туционална/ 

Социално – 

педагогически тренинг 

с родители  за справяне 

с насилието и тормоза 
на децата  в 

предучилищна възраст. 

Споделяне на иновативни 

практики 

м. XI. 2020 г. 

 
25 

 

 

 

А. Димитрова - Банкова 

 

 

 

1 

11. Вътрешноинсти-

туционална/ 

Състезание по БДП 

Открита практика 
 

м. XI. 2020 г. 

 
5 

 

Д. Тодорова 

 

 

1 

12. Вътрешноинсти-

туционална/ 

Социално – 

педагогически тренинг 

с родители  за справяне 

с насилието и тормоза 

на децата  в 
предучилищна възраст. 

Споделяне на иновативни 

практики 
м. XI. 2020г. 

 
25 

 

 

 

П. Петрова 

 

 

 

1 

13. Вътрешноинсти-

туционална/ 

Социално – 

педагогически тренинг 

с родители  за справяне 

с насилието и тормоза 

Споделяне на иновативни 

практики 
м. XI. 2020г. 

 
25 

 

 

К. Пунева 

 

 

 

 

1 
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на децата  в 
предучилищна възраст. 

14. Вътрешноинсти-

туционална/ 

Социално – 

педагогически тренинг 

с родители  за справяне 

с насилието и тормоза 
на децата  в 

предучилищна възраст. 

Споделяне на иновативни 

практики 
м. XI. 2020г. 

 
25 

 

 

 

О. Попова 

 

 

 

1 

15.Вътрешноинсти-

туционална/ Книгата 

в живота на детето 

Споделяне на иновативни 

практики 

 

м. III. 2021г. 

 
25 

Е. Данаджиева 1 

16.Вътрешноинститу

-ционална/  

Обучение на децата 

по БДП в детската 

градина 

Вътрешно 

институционален 

дискусионен форум 

м. III. 2021г. 25 

 

 

Д. Христова 

 

1 

17.Вътрешноинсти-

туционална/   Заедно 

четем, заедно растем. 

Лектория 
м. IV. 2021 г. 

 
25 

 

А. Димитрова - Банкова 
 

1 

18.Вътрешноинсти-

туционална/ 
Подготовка на децата за 

училище – обща, 
специална, емоционална 

– ОН по избор на 

Споделяне на иновативни 

практики 

м. IV. 2021 г. 

 
25 

 

 

О. Попова 

 

 

 

1 
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учителките 

19. Вътрешноинсти-

туционална/ 
Подготовка на децата за 

училище – обща, 
специална, емоционална 

– ОН по избор на 

учителките 

Споделяне на иновативни 

практики 

м. IV. 2021 г. 

 
25 

 

 

 

К. Пунева 

 

 

 

1 

20. Вътрешноинсти-

туционална/ 
Подготовка на децата за 

училище – обща, 

специална, емоционална 

– ОН по избор на 
учителките 

Споделяне на иновативни 

практики 
м. IV. 2021 г. 

 
25 

 

 

 

П. Петрова 

 

 

 

1 

21.Вътрешноинсти-

туционална – 

Конструиране с 

прежда 

Презентация на творчески 

проект 
м. IV. 2021 г. 

 
25 

 

Д. Найденова 

 

1 

22.Вътрешноинсти-

туционална/ 

Музикотерапия – 

преодоляване стреса в 

учителската 

професия. 

Вътрешно 

институционален 

дискусионен форум 

м. IV. 2021 г. 

 
25 

 

П. Георгиева 

 

1 
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Забележка: в колона „Вид квалификация / Тема“ за вид се вписва вътрешноинституционална или въвеждаща квалификация. 

 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Тема 

Организационна форма 

/курс, семинар, тренинг, 

школа, практикум, 

лектория, уебинар, 

специализации и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

 

Брой 

академични часове 

 

 

 

Източник на 

финансиране 

1. Методика на обучение по 

БДП 
Курс 

      м. X. 2020г. 

 
4 16 

От бюджета на ДГ 

№127 „Слънце“ 

2.Съвременни модели за 

взаимодействие между 

детската градина и 

семейството. Ефективни 

модели за превенция на 

отпадането от детска 

градина. 

Курс м. X. 2020г. 20 32 

От бюджета на ДГ 

№127 „Слънце“ 

3. 

Междуинституционална 

квалификация Работа с 

електронни платформи в 

образователния процес 

Обучителен семинар м. III. 2021г. 25 16 

От бюджета на ДГ 

№127 „Слънце“ 

4.Агресия и агресивно 

поведение при децата 
Лектория 

м. IV.2021 г. 
 

25 16 
От бюджета на ДГ 

№127 „Слънце“ 
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Настоящият план е актуализиран с решение на Педагогическия съвет - Протокол № ……../…………….2020 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната година.  

2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година. 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ:………………….. 

П. Петрова 

Представител на СБУ на ДГ №127 „Слънце“ 


