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ПЛАН  

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 /2020 ГОДИНА 

 
Планът за Квалификационната дейност в ДГ „Пролет” е приет на заседание 

на Педагогическия съвет на 11.09.2019г. с Протокол № 1 от 11.09.2019г. 
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ЦЕЛИ 

1. Усъвършенстване на професионалните компетентности на детските учители. 

2. Повишаване на общата педагогическа и методическа подготовка на учителите за работа в 

съвременните реалности. 

3. Гарантиране  на положителни промени в развитието на децата в детската градина. 

 

ЗАДАЧИ 

1.  Да се разработи система за квалификационна дейност като неразделна част от годишния 

комплексен план. 

2. Поддържане на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

3. Стимулиране на самоподготовката и обмена на педагогическа информация. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за внедряване на добри педагогически практики в 

работата с децата от предучилищна възраст. 

5. Създаване на атмосфера на гласност и откритост при постигане на успехи и неуспехи, 

постижения и трудности. 

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

1. Повишаване ефективността от реалното педагогическо взаимодействие. 

2. Осъвременяване характера, съдържанието и формите на педагогическо взаимодействие в 

триадата учител – дете – родител. 

 

ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ 

• семинар; 

• практикум; 

• работна среща; 

• открита практика; 

• лекция; 

• родителска лектория; 

• тренинг за родители; 

• решаване на казуси, делови игри; 

• самоподготовка. 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

1. Вътрешна квалификационна дейност 

2. Външна квалификация: 

– Провеждане на вътрешна квалификационна дейност в ДГ „Пролет” с. Тънково – представяне 

на добри практики за педагогическия и непедагогическия персонал на детската градина. 

– Участие в национална  конференция под патронажа на министъра на МОН. 

– Провеждане на квалификационна дейност с преподаватели на висшето учебно заведение по 

темите  на практиката. 

 

ДЕЙНОСТИ 

Вътрешна квалификационна дейност 

1. Запознаване с промени в нормативната уредба. 

Отг.: Директорът 

Срок: 30.10.2019г. 

2. Обогатяване на библиотечния фонд с нова специализирана литература. 

Отг.: Касиер – домакин 

и учителите по групи 

Срок: текущ 

 

 

3. Абониране на педагогически списания. 

Отг: Касиер - домакин 

Срок: м.11.2019 г. 
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4. Изготвяне на библиографски справки по темата на тематичната проверка и откритите 

практики за новата учебна година. 

Отг.: Директор 

Срок: м.11.2019г 

5. Обсъждане и вземане на решения относно: 
- приемане на програма за работа с родителите – на равнище групи и детска градина 

-създаване на материална среда – оформяне на тематични ателиета по групи, оформяне на символите – 

емблема, правила, послания, каландар, дневник и др. 

Отг.: Директорът и учителите по групи 

Срок: м.11.2019г. 

6. Проучване на детското познавателно развитие чрез провеждане на диагностични методи: 

• За входно равнище 

Отг.: Директорът и учителите по групи 

Срок: м.10.2019 г. 

• За степента на развитие по ДОС за бълг. език 

Отг.: учителите по групи и директор 

Срок: текущ 

7.Обучение на персонала за действия при БАК, пожари, първа помощ и др.  

Отг.: Мед. сестра и Председателят на комисията по БАК 

Срок: 30.01.2020 г. 

8. Провеждане на обучение по теми избрана от ПП на групите, свързани с българският език, 

работата с билингви, работа в смесена група и работа с родителите. 

Отг.: ПП от всяка група 

Срок: 28.02.2020г 

9. Провеждане на обучение по безопасност на труда на служителите в кухнята на детската 

градина. 

Отг.: Мед. сестра 

Срок: 20.02.2020г. 

10. Организиране на дни на отворените врати за родители „Мамо, татко, с мен 

учи“.Провеждане на открити ситуации пред родителите във всички групи за усвояване на ДОС. 

Отг.: Учителите по групи 

Срок: 30.04.2020г. 

11. Квалификация на учителите за работа с деца – билингви. 

Лектор: Учител:Нина Биволарова 

Срок: 20.02.2020г. 

12. Провеждане на лекция на тема: „Как да се справим с хиперактивните деца” 

Отг.:Учителите на Сборна група 

Срок: 31.03.2020 г. 

13. Провеждане на вътрешна открита практика по проблемите на българския език  и изнасяне 

на лекция по темата. 

Отг. Учител Анастасия Шикова  

Срок: 31.05.2020 г. 

14. Вътрешна квалификационна дейност на учителите. 

 Отг.: Учителите по групи 

Срок: постоянен 
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Външна квалификационна дейност 

  

1. Методическо обединение на работодателите на детски градини /МОРДГ/ в Община 

Несебър. 

 

                                                                                   Отг.:Ръководството на МОРДГ 

Срок:последна седмица на всеки месец 

Обучителни институции:  

Обучения организирани от РУО Бургас 

Национална програма „ Квалификация на педагогическите специалисти” 

 

 

Забележка: Настоящият план е неразделна част от Годишния план на детската градина за 

учебната 2019/2020 година и е приет на Педагогически съвет на 11.09.2019г г. с Протокол № 1 

от 11.09.2019г. 

 


