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1. Анализ и оценка на действителното състояние на квалификацията на
възпитателите в ДГ
Двете помощник – възпитателки в ДГ Пролет Стефка Топалова и Недка
Биджекова притежават Удостоверение за завършен квалификационен курс за
помощник – възпитатели в ДГ.
Присъстват на вътрешните квалификационни форми в детската градина.
Активно участват в учебно – възпитателния процес.
2. Цели, основни задачи и приоритети на вътрешната организация за
квалификация на възпитателите през новата учебна година.
Повишаване на професионалната компетентност на възпитателите за
ефективно изпълнение на длъжността.
3. Дейности
Вътрешно институционални дейности за повишаване на професионалните
компетентности на възпитателите.
 Активното им включване в учебно – възпитателния процес
 Активното им включване в празничния календар на детската градина
 Участие във вътрешните квалификации на педагогическия персонал
Правила за участие на непедагогическия персонал в квалификационна дейност.
 Непедагогическия персонал има право даповишава професионалната си
квалификация чрез участие в квалификационни форми, организирани от
ДГ.
Повишаване на професионалните компетентности на възпитателите извън
детската градина

Включване в обучителни курсове. Участието във форми от
външни обучителни организации се удостоверява с документ.
Непедагогическия персонал се включва във форми на квалификация
 По собствено желание
 По препоръка на директора, Община, РУО, МОН, РЗИ или други
институции упражняващи контрол над съответната длъжност.



За участие на служители във форми на квалификации директорът
може да осигури поискано ползване на платен годишен отпуск на
съответния специалист.

4. Мотивация и стимулиране на непедагогическия персонал за участие в
квалификационни дейности

Помощник – възпитателите, придобили по- висока степет на
квалификация могат да ръководят квалификационни дейности в ДГ. Могат да
предтавят открити практики пред свои колеги с цел споделяне на добър опит.

Всички членове на непедагогическия персонал удостоверяват с
документ повишаването на професионалната си квалификация и имат право на
допълнително заплащане към основното трудово възнаграждение.

Професионално изявените през годината служители могат да бъдат
поощрявани с подходящо отличие.
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