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Протокол на ПС №1/ 16.09.2022 г. 

Заповед № 25/ 20.09.2022 г. 

В допълнение към Годишен план на ДГ „Мир“, 

учебна 2022-2023 г. 

 

УТВЪРДИЛ 

ВЕСЕЛИНА НИКОВА 

Директор на ДГ „Мир“- с. Айдемир 

 

 

 

П Л А Н 
 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 
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Квалификационната дейност в ДГ „Мир” е свързана с идентифицираните особености и потребности на детската градина и с националните прио-

ритети в образованието. Настоящият план е балансиран по образователни направления и степени и зачита правото на всеки педагогически спе-

циалист да повишава своята квалификация. 

 

1. ЦЕЛИ 

 

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

2. Усъвършенстване на професионалните умения в съответствие с динамиката на общественото развитие и новите образователни изисквания. 

3. Създаване на условия, осигуряващи равни възможности за индивидуално професионално обучение и повишаване на професионалната квали-

фикация, които са предпоставка за реализиране на качествен образователен процес. 

 

2. ЗАДАЧИ 

 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в ДГ „Мир“ с план, който е неразделна част от годишния план на детската градина.  

2. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към активно взаимодействие с децата чрез обмяна на педагогически опит. 

3. Усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване и стимулиране професионалните изяви на учителите. 

4. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност в методическото обединение при постигане на успехи и преодо-

ляване на трудностите  и проблемите. 

5. Да се гарантира прозрачност при разпределяне и изразходване на средствата, предвидени за квалификационна дейност на педагогическия 

персонал като основен критерий са нуждите на децата от качествено модерно възпитание и образование. 

 

3. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешно квалификационната дейност.  

2. Осигуряване своевременна информираност за промени в образователната политика – в концепциите, стратегиите и перспективите на развитие 

на образованието, програми, стандарти, технологии и др. 

3. Подпомогне и стимулиране на ангажираното професионално поведение на учителите за пълноценно взаимодействие със семейството, при 

оптимално използване на съществуващите ресурси. 

 

4. ФОРМИ 

 

1. Самообразование. 
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2. Семинари. 

3. Практикуми. 

4. Работни срещи. 

5.Участие в курсове за квалификация, провеждани от департаментите за усъвършенстване на  учители, РУО на МОН, отдел ”Образование и 

младежки дейности” в Община Силистра. 

 6. Комисии. 

 

5. О Р Г А Н И З И Р А Н Е 

 

1.На ниво детска градина - вътрешна квалификационна дейност. 

2.Извън детската градина – на общинско и регионално ниво – с други детски градини от общината и областта, участие в общински и областни 

конференции, на национално ниво - департаменти и институти за усъвършенстване на учители, неправителствени организации, ВУЗ, нацио-

нални и  международни конференции и др. 

 



4 

 

6. Вътрешна квалификация 

 
 

Тема Форма Целева група/ 

брой 

Време на 

провеждане 

Продължи- 

телност в ч. 

Място на 

провеж-

дане 

Водещ и отговорник 

за провеждането 

„Закон за предучилищното и учи-

лищното образование и реформата 

на образователната система през 

призмата на детската градина.“ 

Семинар Всички учители, 

директор  

11 

 м. октомври  

2022 г.  

 

2 

ДГ „Мир“ Веселина Никова,  

директор 

„Любов, игри и внимание като ан-

тоним на агресията“ 

Тренинг Всички учители, 

директор  

11 

м. октомври  

2022 г. 

 

2 

ДГ „Мир“ Марийка Георгиева, 

ст. учител 

Открит урок във ПГ/6г./ 

„Довиждане есен“ 

Образователно направление „Око-

лен свят“ 

Открит 

урок със 

семинар  

Всички учители, 

директор  

11 

   м. ноември  

2022 г.  

 

2 

ДГ „Мир“  

Т. Маринова,   

ст. учител 

Открит урок във Втора-А/4г./ 

„Моето семейство“ 

Образователно направление „Око-

лен свят“ 

Открит 

урок със 

семинар 

Всички учители, 

директор  

11 

   м. ноември 

2022 г.  

 

2 

ДГ „Мир“ М. Христова,  

учител 

„Неприемливо поведение у децата“ 

 

Семинар Всички учители,                         

директор 

11 

  м. декември  

2022 г.  

          

          2 

ДГ „Мир“ Светлана Петрова, 

ст. учител  

Открит урок във ПГ-А/6г./ 

„ Автобусчето, което се страхуваше 

от тъмното“ 

Образователно направление  

Български език и литература“ 

Открит 

урок със 

семинар 

Всички учители,  

директор  

11 

  м. декември  

2022 г.  

 

2 

ДГ „Мир“ 

 

 

М. Георгиева, 

ст. учител 

„Хиперактивно поведение и дефи-

цит на внимание“ 

Семинар 

 

Всички учители, 

директор  

11 

     м. март  

      2023 г. 

 

2 

ДГ „Мир“ Марийка Георгиева,  

ст. учител 
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Открит урок ПГ-Б/5-6г./ 

„Празникът на мама“ 

Образователно направление 

„Български език и литература“ 

Открит 

урок със 

семинар 

Всички учители, 

директор  

11 

      м. март  

 2023 г. 

 

 

2 

 

ДГ „Мир“ 

 

 

Г. Иванова, 

учител, 

К. Спасова, 

учител 

Открит урок по БДП 

 в  II/ 3-4г./гр./ 

„С игри и забавления в пътното 

движение“ 

Открит 

урок със 

семинар 

Всички учители, 

директор  

11 

м. април 

2023 г. 

 

2 

ДГ „Мир“ Веселка Димова, 

ст. учител 

Открит урок по БДП 

 ПГ-Б/5-6г./ 

 „ Светофар“ 

Открит 

урок със 

семинар 

Всички учители, 

директор  

11 

м. май 

2023 г. 

 

2 

ДГ „Мир“ 

 

Ц. Ненова - учител,  

Т. Маринова, 

ст. учител 

Упражнение по евакуиране на де-

цата и персонала при възникнал по-

жар в сградата на ДГ 

Упражне-

ние - прак-

тикум 

Всички учители, 

директор 

11 

м. май 

 2023 г. 

1 ДГ „Мир“ Учители по групи 

 

 

7. Участие в квалификационната програма на РУО – Силистра на областно равнище 

 

7.1. Участия в методически дейности, организирани от експертите (съвещания, работни групи, открити уроци, работни срещи, тре-

нинги) 

 

7.2. Участия в обучения и регионални и национални форуми за представяне на опит. 

 

8. Други участия в квалификационни форми (по проекти, на национално ниво, в департаменти, ВУЗ, НИОКСО) 

 

Квалификационни дейности, предложени от експертите в РУО за учебната 2022-2023 година 

 

 

Забележка: Провеждане на обучение по ЗБУТ - по допълнителен график. Институционалният план за квалификация е отворен за до-

пълване при възникване на подходящи възможности. 
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9. МОНИТОРИНГ  

 

В края на I-то полугодие, председателят на комисията за квалификационна дейност изготвя отчет за изпълнението на плана за квалифи-

кационна дейност.  

 

Контролът по изпълнение на плана за квалификационна дейност ще се осъществява от директора.  

 

 

Планът за квалификационна дейност през учебната 2022-2023 г. е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол 

№2/16.09.2022 г. и Заповед  № 25/20.09.2022 г., като допълнение към Годишния план на училището за учебната 2022-2023 година. 

 


