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ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДГ „ СЛЪНЧИЦЕ“ 

 2021-2022 г. 
 
 
 
 

1. Цели, приоритети и очаквани резултати. 
1.1.Цели: 

1. Стимулиране желанието на учителите за повишаване на личната им 
квалификация, като системно бъдат информирани за различните възможности 
предлагани от РУО, програми на МОН и  др. 

      2. Постигане на ефективност и резултатност на квалификационно-методическата 
дейност. 

      1.2.Основни задачи:  
            1. Поддържане и усъвършенстване на професионалните умения на учителите        
в съответствие със съвременните изисквания. 
            2. Създаване на условия за индивидуално професионално развитие на учителите  
в съответствие с потенциала им.  
            3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност 
при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 
      1.3. Приоритети и очаквани резултати 
           1.Създаване на условия за мултиплициране на наученото от учителите чрез 
споделяне на добър педагогически опит. 
           2. Стимулиране на творческо отношение към собствения  труд , потребност от 
търсене и експериментиране на нови, нестандартни идеи при взаимодействието с 
децата. 
          

3. Повишена професионална компетентност на учителите, осигурени 
възможности за оптимално самообразование и квалификация.       

mailto:cdg_ostrov@abv.bg


                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

2.Тематични направления: 
- новите педагогически технологии и интерактивното обучение  
- проследяване и оптимизиране на връзката родител – дете - учител  
- работа с деца СОП  
- безопасност на движението и поведение при БАК  

 
 
     3.Вътрешноинституционална квалификационна дейност. 
 

• Тема: „ „ Приобщаващо образование в ДГ. Нагласи на учителите за 
приобщаване на деца със СОП“ - дискусия 
- 2 академични часа 
                                                Срок: м. ноември 2021 г. 
                                                Отг.: Снежана Янкулова - учител 
                                                 

 
• Тема: „ Иновации в общуването между ДГ и семейството“” – тренинг 

- 2 академични часа 
 
                                                           Срок: м. януари 2022 г.                                   
                                                           Отг.: Маргарита Филипова -  учител 

• Тема: „“Възпитанието като процес на формиране на личността.“ - семинар 
- 2 академични часа 

                                                           Срок: м. февруари 2022 г. г. 
                                                           Отг.: Стефка Борисова – старши учител 

• Тема: „ Емоционална подготовка и готовност на детето от предучилищна 
възраст за успешно включване в училищното образование“. –  семинар 
- 2 академични часа 

                                                            Срок:  м. март 2022 г.  
                                                            Отг.: Бистра Величкова – старши учител 
 

 
4.Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на 
организации. 

 Включване при нужда или проявено желание от страна на учителите. 
 
 

5.Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, 
организирани от РУО, МОН и общините. 

Участие в работни срещи, съвещания, представяне на добри практики организирани от 
РУО.  

1. На ниво община – инициирани от МО на учителите в община Оряхово: 
  - м. октомври 2021 г. 
2. Общинска конференция „Това сме ние и нашата детска градина“ – споделяне 
на добър педагогически опит. – м. април 2022 г. 
3. „Формиране на адекватна самооценка у детето или как да възпитаме уверена 
личност с чувство на собствено достойнство“ – дискусионна среща – м. май 
2022 г.  
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4. „Професионални компетенции при възпитанието на децата като част от 
личностното им израстване“ – междуинституционална квалификация – юни 
2022 

 
6.Финансиране на квалификационната дейност. 

Финансовите средства за обезпечаване на квалификационната дейност съставляват 1,2 
% от ФРЗ. За 2021 календарна година планираните срадства са в размер на 1134 лв.  
 

 
7.Контрол и мониторинг на квалификационната дейност. 

Директорът контролира организацията, координацията и изпълнението  на всички 
дейности по квалификация. 

- участва в разпределянето на отговорностите по организацията и 
координацията  на работата по квалификация;  

-  контролира процеса на прилагане на представените и  обсъдени добри 
практики в работата на учителите; 
 

Изготвяне на анализи на резултатите от квалификационната дейност. Определяне на 
основните проблеми и представяне на предложения за решаването им. 
                                                                                Срок: месец май 2022 г.                                       
                                                                                Отг.: директор 


