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           ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”  
         5971-С.БРЕСТ, УЛ.”ОТЕЦ ПАИСИЙ”4, СЛ.ТЕЛ.:06563/ 20-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишен план 

за квалификационна дейност на педагогическите кадри, 

работещи в 

ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” 

за учебната 2022/2023г. 

 
 Годишният план за квалификация на педагогическите кадри, работещи в 

ДГ „Щастливо детство” е приет с решение на педагогическия съвет – Протокол 

№ 6 /12.09.2022г. Утвърден е със заповед на директора № 97/13.09.2022г. 
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I. Анализ и оценка на действителното състояние на квалификиционно-

методическата дейност на детската градина през предходната учебна година. 

✍ Обхват на квалификационно-методическата дейност 

През изминалата учебна година беше осъществена квалификационно-методическа 

дейност с целия педагогически персонал . 

✍ Постигнати резултати 

Много добри резултати,подобряване на методическата компетентност на 

участниците. 

✍ Условия. 

Беше създадени много добра организация за провеждане на квалификационната 

дейност, планираните форми се реализираха в утвърдените срокове. 

✍ Силни и слаби страни на квалификационно-методическата дейност в 

детската градина. Затруднения и проблеми. Възможности за развитие и 

усъвършенстване. 

Не са срещани затруднения  при подготовката и самото осъществяване на 

квалификациите, както във финансово отношение, така и в организационно.  

 
II. Цели, основни задачи и приоритети в квалификационно-методическата 

дейност на детската градина през новата учебна година. 
Цели:  

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

подготовка за изпълнение на европейската квалификационна рамка в процеса, 

насърчаващ ученето през целия живот. 

2. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване; 

3. Промяна в развитието на професионалните нагласи и ценности-реализиране на 

адекватни модели за вътрешна и външна квалификация.  

Основни 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 

умения за взаимодействие, взаимопомощ и взаиморазбиране; 

3. Поставяне основите на личностното и социалното развитие на детето; 

4.Подобряване работата на комисиите; 

5.Използване на самооценяването като средство за повишаване на квалификацията. 

 

  Приоритети: 

1.Приложение на съвременните тенденции в учебно-възпитателната дейност; 

2.Използване на иновативни методи и форми на работа с децата; 

3.Създаване на контакти между детската градина и останалите структури на 

образователната система. 

 
III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи. 

 



 

 

 

 

стр. 3 

ІІІ. 1. Квалификационно-методически дейности за повишаване на 

професионалните компетентности на учителите, организирани от детската 

градина. 

 

Тема и форма. 

 

Участници Срок за 

изпълнен

ие   

Очаквани  

резултати 

Начин на 

отчитане на 

резултатите 

1.Взаимодействие 

между учители и 

родители в процес на 

предучилищното 

образование” 

 

 Директор , 

Учители по 

групи 

 

21.09.22г. Усъвършенстване 

работата на 

комисиите.  

    Писмено в 

класьора на 

портфолиото. 

2.”Осигуряване на 

цялостно развитие на 

детската личност-

физическо, 

емоционално, 

социално, 

когнитивно и 

речево” 

 

Директор, 

Учители по 

групи 

 

28.09. 22г. 

 

 

 

Усъвършенстване 

компетенциите на 

учителите. 

    Писмено в 

класьора на 

портфолиото 

на водещите. 

3.” Емоционалната 

интелигентност-

условие за успешна 

професионална изява 

на педагозите 

заефективна 

комуникация с 

децата” 

 

    

  

Директор, 

Учители по 

групи 

26.10. 22г. 

 

 

Подобряване 

практическите 

умения на учителите 

. 

      Писмено в 

класьора на 

портфолиото 

на водещият 

4.”Изграждане на 

мотивираща 

образователна среда 

в детската градина „  

Директор, 

Учители по 

групи 

 

26.11.22г.  

Усъвършенстване 

компетенциите на 

учителите  

Писмено в 

класьора на 

портфолиото 

на водещият 

5.” Комуникация и 

работа с родители-

иновативни методи и 

подходи” 

Директор, 

Учители по 

групи 

17.12.22г. Разширяване 

знанията на 

учителите. 

     

Писмено в 

класьора на 

портфолиото 

на водещите 
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6.”Модели на 

взаимодействие 

между 

образователната 

институция и 

семейството”  

Директор, 

Учители по 

групи 

25.02.23г. Обогатяване 

знанията на 

учителите  

  Писмено в 

класьора на 

портфолиото 

на водещите   

7.”Възпитателни 

взаимодействия в 

образователна 

институция –

предучилишна 

възраст „ 

Директор, 

Учители по 

групи 

25.03.23г. Повишаване и 

усъвършентсване  на 

компетентността на 

учителите. 

 Писмено в 

класьора на 

портфолиото 

на водещите  

 

8.”Иновативни 

подходи в 

съвременото 

обучение в ДГ” 

Учители по 

групи 

20.05.23г 

 
 
Повишаване на 

компетентността 

на учителите 

Писмено в 

класьора на 

портфолиото 

на водещите   

 
     

 
 

 

 

 

 

 

ІІІ. 2. Участие в дейности за повишаване на професионалните 

компетентности на учителите извън детската градина  

Тема и форма. 

 

Участни

ци. 

Начин на 

участие. 

Срок за 

изпълнение 

и 

обучаваща 

институция 

Очаквани 

резултати 

Начин на 

отчитане 

На общинско и областно ниво 

Участие във всички Според По срок Повишаване на Писмено в 
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заявени от РУО 

квалификации. 

необходи

мостта на 

учителит

е 

определен  

от РУО 

педагогическите 

компетенции 

портфолио и 

презентация 

пред 

останалите 

педагогически 

специалисти в 

ДГ 

На областно и/или международно ниво 

1.”Работа в екип-

сътрудничество за 

успешен и 

ефективен сплотен 

екип.” 

 

директор Октомври 

2022г 

Повишаване 

професионалния 

опит на 

директора 

Презентация 

на CD 

2.”Професионалнат

а свобода на 

предучилищния 

педагог” 

 

учители Декември 

2022г. 

Повишаване 

професионалния 

опит на 

учителите 

Презентация 

на CD 

3.” 
Деца,родители,учит

ели –непрекъснато 

заедно” 

 

 

 

 Март 

 2023г 

Повишаване 

професионалния 

опит на 

педагогическите 

специалисти 

Презентация 

пред целия 

педагогически 

колектив на 

ДГ 

 

4.” Здравето на 

децата в условията 

на детската градина 

”. 

 

 

учители 

 

Април 

 2023г. 

 

Повишаване 

професионалния 

опит на 

учителите 

 

Презентация 

пред целия  

колектив на 

ДГ 

 

 

 

 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 

квалификаци

Времетраене Очаквани 

 резултати 
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ята 

Марина В.Митранова-старши 

учител в ДГ-с.Брест 

Втора 

ПКС 

 м.10.2021г- 

 м.10.2022г 

 

Диплом за 

завършена втора 

ПКС 

    

 

 

    

 
ІІІ. 4. Методически обединения 

 

Тема на 

работата на 

методическот

о обединение 

Участници Ръково

дител 

на МО 

Очаквани резултати Начин на 

отчитане 

На ниво детска градина 

1.Детска 

ясла”Да 

играем и да 

учим” 

Мед.сестра  

Яслена група 

Градин

ска 

мед.сес

тра 

Повишаване 

компетенциите на 

медицинския 

персонал,изготвяне на 

План за лятна работа 

Портфоли

о и 

изработен 

План за 

лятна 

работа  

2.”Разработва

не на 

мероприятия 

за работа с 

родители” 

Учители по 

групи 

 

Елза 

Иванов

а 

Подобряване 

компетенциите на  

учителите,изготвяне 

на План за работа с 

родители 

Портфоли

о 

План за 

работа с 

родители 

     

3.”Обучението 

по БДП” 

 

 

 

Учители по 

групи 

Бисерк

а 

Тончев

а 

 

Придобиване на  

умения за безопасно 

поведение на улицата. 

 

 

 

 

Изготвяне 

на 

необходи

мата 

документ

ация в ДГ 

4.”Координац

ионен 

механизъм за 

взаимодействи

я при работа с 

деца в риск” 

 

 

Учители по 

групи 

Марина 

Митран

ова 

Подобряване на 

компетентността и 

реагиране при 

проблемни ситуации. 

Изгот

вяне на 

необходи

мата 

документ

ация в ДГ 
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5.”Празници,р

азвлечения,инт

ериоризация” 

Учители по 

групи 

Таня 

Бенова 

Подобряване на 

емоционалността на 

децата чрез актуални 

развлечения и 

празници.Подобряван

е интериора на 

детската градина. 

Изгот

вяне на 

План 

     

 
 

 

 

При възникнала необходимост годишния план може да бъде актуализиран  през 

учебната година. 

 

 

 

 

 

 

 


