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                                                                                    Утвърждавам: 

                                                                                    Директор:…………… 

                                                                                    /Мария Дерменджиева/ 

 

                    

 
 

ПЛАН 
за организирането, провеждането и отчитането на 

квалификацията на педагогическите специалисти в 
Детска градина „Калинка“, град Гоце Делчев 

за 2021/2022 учебна година 
 

 

 
                             Състав на комисията: 

              

                                                      Председател: Румяна Караджова 

 

                                                             Членове: 1. Цветанка Маркова  

                                                                               2. Атанаска Шагова 
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I. План на институционалната квалификационна дейност за 

2021/2022 учебна година: 
 

1. Стратегия на учебното заведение: 

Планираните квалификационни дейности на педагогическите 

специалисти са съобразени със стратегията на Детска градина 
„Калинка“, град Гоце Делчев за изграждане на образовани и социално 
ангажирани личности с формирани умения за пълноценна реализация в 
кариерното развитие.  

*Във връзка със създалата се ситуация с противоепидемичните 
мерки за разпространението на Ковид-19, планът за квалификационната 
дейност е отворен за възникнали промени през цялата учебна 2021-2022 
година. 

2. Участници в квалификационната дейност : 

Всички педагогически специалисти и медицински персонал. 

3. Принципи и критерии за участие в квалификационната 
дейност: 

3.1. Адекватност на обучението.   
3.2. Актуалност на обучението.  

  3.3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно 
развитие.  

3.4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в 
зависимост от заеманата длъжност.   

3.5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, 
съобразени с личните възможности и интереси на персонала.   

3.6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да  
допринасят за повишаване качеството на дейността на служителите.   

 
4. Цели на квалификационната дейност: 

4.1. Кариерно развитие на педагогическите специалисти. 
4.2. Усъвършенстване на компетентностите, с цел повишаване 

качеството и ефективността на образованието. 
4.3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата 

подготовка и самоусъвършенстване на учителите. 
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5. Задачи на квалификационната дейност: 
5.1. Планът за  квалификационната дейност  да бъде неразделна част  от 

годишния  план на ДГ „Калинка“. 
5.2. Да се стимулират учителите към обучения за получаване на 

квалификационни кредити за кариерното им развитие. 
 

6. Очаквани резултати за изпълнение на плана за квалификационни 
дейности:  

6.1. Самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез система за 
квалификация; 

6.2. Изградени професионални профили на педагогическите 
специалисти, които да определят необходимите компетентности като  
педагогическите специалисти. 
 
II. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

 
1. Вътрешна квалификационна дейност: 

 
През учебната 2021/2022 година, са заложени следните теми за вътрешна 

квалификация: 
Дейност Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол Критерии за 

оценка 
„Адаптиране  
на детето в 
детската 
градина и 
детската ясла“ 

Месец  
Октомври 

Учител   
Диана 
Червенкова 

Директор 
комисия  

изпълнение 

„Нормалните 
деца са 
шумните деца“ 

Месец 
Ноември  

Учител 
Здравка 
Ламбрева 

Директор 
комисия 

изпълнение 

„Хиперактивни 
деца и деца с 
нарушена 
концентрация 
на 
вниманието“ 

Месец 
Декември  

Учител 
Цветанка 
Маркова 

Директор 
комисия 

изпълнение 

„Агресията“ Месец 
Януари 

Учител 
Веска 
Костадинова 

Директор 
комисия 

изпълнение 

„Метода 
STE(A)M  в 
обучението“ 

Месец 
Февруари 

Учител 
Румяна 
Караджова 

Директор 
комисия 

изпълнение 
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„Как да се 
преборим 
успешно с 
прегряването 
на работното 
място“ 

Месец 
 Март 

Учител 
Атанаска 
Шагова 

Директор 
комисия 

изпълнение 

„Насилие над 
деца“ 

Месец 
Април  

Учител 
Костадина 
Шарланджиева 
 

Директор 
комисия 

изпълнение 

„Поведението 
на децата в 
предучилищна 
възраст“ 

Месец 
Май  

Учител  
Мария 
Копривленска 

Директор 
комисия 

изпълнение 

     
 

III. Външна квалификация: 
През учебната 2021/2022 година, са заложени следните теми за външна 
квалификация: 
 
Дейност Срок за 

изпълнение 
Отговорни 
лица 

Контрол Участник 

„Адаптиране  на 
детето в детската 
градина и 
детската ясла“ 

 
18.09.2021г. 
Месец 
Септември 

„Изкуства 
БГ“ –  
доц. Райна 
Захариева 

Директор 
комисия 

Ст. учител- 
Диана 
Червенкова 

„Възпитание и 
обучение на 
децата за 
безопасно 
движение на 
пътя – 
актуалност и 
тенденции“ 

01.10.2021г. 
Месец 
Октомври 

„Институт 
за човешки 
ресурси“-  
София , 
Р- л: Елена  
Христова 

Директор 
комисия 

Директор- 
Мария  
Дерменджиева 
Учители- 
Румяна 
Караджова и 
Здравка 
Ламбрева 

„Интерактивни 
методи и форми 
за реализиране 
на позитивно 
възпитание в 
ДГ“ 

19.02.2022г. 
Месец 
Февруари 

„Бит и 
техника“- 
Варна, Р-л: 
инж. 
Валентин 
Ананиев 

Директор 
комисия 

Учители: 
Маркова 
Костадинова 
Копривленска 
Шарланджиева 
Караджова 

„Проследяване 
постиженията на 

22.02.2022г. 
Месец 
Февруари 

„Изкуства“ 
БГ, Р-л: 

Директор 
комисия 

Учители: 
Копривленска 
Костадинова 
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детското 
развитие“ 

доц. Райна 
Захариева 

Шарланджиева 

„Учители и 
родители- 
съмишленици в 
предучилищното 
възпитание на 
децата“ 

11.03.2022г. 
Месец  
Март 

„Просвета- 
София“ АД 
Р-л: Йоана 
Томова 

Директор 
комисия 

Учители: 
Ламбрева 
Маркова 
Караджова 
Шарланджиева 

„Най- новите ИТ 
в процеса на 
обучение“ 

17.03.2022г. 
Месец 
Март 

„Просвета- 
София“ АД 
Р-л: Йоана 
Томова 

Директор 
комисия 

Учители: 
Ламбрева 
Маркова 
Караджова 
 

„Управление на 
образователната 
институция в 
условията на 
криза“ 

09-11.05. 
2022г. 
Месец май 

НЦПКПС 
МОН 
Гр. София 

 Директор: 
Мария 
Дерменджиева 

     
     

 
4. Професионално-квалификационна степен: 

- повишаване на придобито ПКС / учители: Маркова, Шагова, 
Караджова, Ламбрева/; 

- придобиване на 5 ПКС от педагогически специалисти, които нямат 
такова /учител: В. Костадинова/; 

 
III. Контрол по изпълнението на плана: 

Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна 
дейност, както следва: 

1. В частта вътрешна квалификация – на комисията по КД. Проведеният 
контрол комисията описва в годишния си доклад пред ПС след края на 
учебната година.  

2. В частта външна  квалификация – директор и   Комисия по квалификация. 
3. В частта финансиране на квалификацията – директор и главен 

счетоводител. 
IV. Правила за участие на педагогическия персонал в 

квалификационната дейност: 
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1. Квалификационната дейност на педагогическия персонал  се 
осъществява по План за квалификационната дейност на ДГ „Калинка“, 
който се изготвя в началото на всяка учебна година от ККД (Комисия 
по квалификационна дейност) и се приема на заседание на ПС. 

2. В началото на учебната година ККД проучва мнението на 
преподавателите за избор на теми и форми за квалификация, както и 
предложенията на обучителни организации. 

 
V. Заключителна част:    

Предложеният план за квалификационната дейност в Детска градина 
„Калинка“ за 2021/2022 учебна година подлежи на актуализация по всяко 
време и може да бъде променен по писмено предложение на всеки член от 
колектива. 

 


