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Настоящият план се приема с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 6/14.09.2022г.

Утвърждава се със заповед на директора № 11/15.09.2022г.



I. Стратегия на учебното заведение: Цялостната дейност на ДГ „ЕЛИЦА“ е организирана по посока усвояване на моралните ценности и 
добродетели, етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа. Усвояване и формиране на 
общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и 
социално образование и развитие на децата от 3- до 7-годишна възраст

*

II. Цели на Плана за КД:
1. Повишаване на теоретичната и практическата компетентност на учителите по посока усъвършенстване на дидактико- психологическите 
познания за конструиране на образователни модели, основаващи се на принципите на интерактивност и развитие на индивидуалния 
потенциал на детската личност
2. Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване 
на учителите, насочена към:

- Откриване и подпомагане развитието на индивидуалните творчески заложби на децата и приобщаване към демократичните ценности 
и национални традиции.
- Стимулиране себеизявата на творческите способности на децата и изграждане на траен интерес към изкуството и спорта.

i

III. Задачи на Плана за КД:
1. Да се доразвие системата за квалификационна дейност в детската градина, чийто план е неразделна част от годишния план на ДГ.
2. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към активна работа в детското заведение чрез обмяна на 
педагогически опит.
IV. Очаквани резултати на Плана за КД: Повишаването на професионалната компетентност на учителите и разгръщането на нови 
средства за реализиране на изследователска и изпреварваща квалификация за подсигуряване на образователната система с развит 
човешки ресурс, материална база и ефективна възпитателно-образователна работа с децата.



Компетенции: Да използват иновационни технологии ; да интерпретират и подбират правилната и научно-обоснована стратегия на 
поведение, свързана с новите идеи; да оценяват и прилагат в практиката използваните методи.
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Консултации 
индивидуални и 
групови за провеждане 
на диагностиката на 
децата, Актуални 
въпроси свързани с с 
воденето на ЗУД 
Планиране и отчитане 
на възпитателно- 
образователната работа

Консул

тации

Педагогически

специалисти

25 м. октомври 
2022 г. м.май 
2023г.

ДГ

„ЕЛИЦА“

КК Директор
У

А

2.

Организация на средата 
в групите. Създаване на 
добра подкрепяща 
среда, и адаптация на 
децата от Първа група.“

Доклад Помощник - 
възпитатели

М. октомври- 
2022г

ДГ „ЕЛИЦА“ Ненова,
Чонова,
Шейредо
ва,
Кукова

Директор

Театрализирани игри - 
форма за
самоорганизация на 
децата от
предучилищна възраст
^ ГТтж ттт/̂ гптталтуп

Лекция
Педагогически

специалисти
25

м.октомври

2022г.

ДГ

„ЕЛИЦА“
Кавлакова,
Димова Директор

т



4.

като възпитателно 
взаимодействие за 
превенция агресията 
между децата в ПУВ“ / 
идеи за автодидактични 
игри/

Педагогически

специалисти

25
м. ноември 

2022 г.

ДГ

„ЕЛИЦА““
КВМК Директор

4

5. "Игрите при ФК“ 
Нар.игри, МПИ, СПИ, 
добри практики. 
Сситематизиране.

Открита 

практика по 

групи

Педагогически

специалисти
25

м.януари- м. 

април 2023г.

ДГ

„ЕЛИЦА“
КВМК

)
Директор

V
«V

6. “Храненето в детската 
градина- възпитателно, 
привлекателно и 
емоционално“

Демонстрац

ия Помощник
възпитатели

М. февруари
ДГ

„ЕЛИЦА“
Мед. лице Директор

7. „Техники за 
стимулиране на 
логическото мислене, 
въобръжение и памет“

Кръгла маса 

за

предлагане 

на идеи“

Педагогически

специалисти 25 М.март-2023г

ДГ

„ЕЛИЦА“
Цветкова,
Караколева Директор

8.

„Методи на работа и 
примерни помощни 
средства приложми за 
хипер активни деца е 
нарушено нимание и 
деца със СОП“

Доклад и 

дискусия
Педагогически

специалисти 25
М.март - 

април-2023г

ДГ

„ЕЛИЦА
Бъчварова,
Емир,
Касандрова

Директор
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1 . „Работа с електронен дневник“

Курс Педагогически

специалисти

25 IX.2022 Пловдив Директор 

Гл.учител

2.

„Умения за приобщаващо и 
включващо образование, 
документация“

Курс
Педагогически
специалисти 25

IX.2022

Пловдив Директор

3.
„Методика на обучението по 

БДП

Курс

Педагогически
специалисти

25 11.2023 Директор

4. „Работа с интерактивна дъска“ Курс
Педагогически
специалисти 25

2022-

.2023г

Пловдив Директор

5.

„Интерактивна образователна 
среда за възпитание, обучение 
на децата и учениците по 
Безопасност на движението по 
пътищата“ Курс

Педагогически
специалисти 35

Х.2021 и 

IV.2022r
Директор

Педагогически
Специалисти

I 1 f / л т т т а т т

Пловдив



^ЗАБЕЛЕЖКА:
1. К валиф икационни  ф орми, които се инициират и провеж дат по оперативни и национални програм и, от МОН, РУО и. общ ината, не 

следва д а  се вписват в П лана за КД на образователната институция
2. Защ итаването на ПКС е индивидуална ф орм а за  квалиф икация, която се само ф инансира от заинтересованото лице и не би 

следвало да се п лан и ра  институционално.

V. Заложени средства за квалификация в институционалния бюджет - (процент от годиш ните средства за работна 
заплата  на педагогическия персонал /чл. 8 ал. 1,2,3,4,5 от КТД /17.08.2020  г./, равняващ  се м иним ум на 1,2  % от годиш ния ФРЗ 
на педагогическия персонал или 9000 лв./ девет хиляди лева).

VI. Контрол по изпълнение на плана за квалиф икационна дейност се осъщ ествява от :

• В частта външ на квалиф икация от директора на ДГ “Е лица”. П роведеният контрол се вписва в книгата за  контролната 
дейност на директора.

• В частта вътреш на квалиф икация от Комисията по вътреш но - методическа квали ф и каци я в ДГ.
П роведеният контрол ком исията описва в годиш ния си доклад пред педагогическия съвет след края на учебната година. 
Регулярно докладва пред педагогическия съвет за  осъщ ествените квалиф икационни  дейности, резултати и приоритети за 
вътреш на квалиф икация.

• В частта ф инансиране на квалиф икацията  - отг.счетоводител на ДГ - район “З ап ад ен ”, О бщ ина П ловдив



Приложение: П равила за  участие на персонала в квалиф икационна дейност и м еханизъм  за  финансова подкрепа.

М ария Узунова 
Д иректор на ДГ „Елица“

1.1 Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната дейност и включва механизъм за 
финансова подкрепа на участниците.
1.2 Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на персонала.
1.3 Педагогическият и непедагогическият персонал на ДГ ’’Елица” гр.Пловдив има право да получава информация и да 
повишава образованието и професионалната си квалификация.
1.4 Условията за обучение /организационни, финансови и др./ за повишаване на квалификацията се договарят между 
директора на ДГ ’’Елица” и обучаващата институция.

Директор на Д1 "Ьлица"

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПКД

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

2. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

2.1 Педагогически персонал
2.2 Непедагогически персонал

3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ:



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 на персонала в зависимост от заеманата длъжност.
3.5 Индивидуализация, предполагаща форми, съобразени с нивото на екипа, лични възможности и интереси на работници 
и служителите.
3.6 Ефективност на обучението-резултатите от него да допринесат до повишаване на качеството на предлаганата услуга.

4. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

4.1 Анализ на кадровия персонал
4.2 Проучване на потребностите от обучение и квалификация.
4.3 Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.
4.4 Планиране и квалификационна дейност.
4.5 Финансово осигуряване
4.6 Организиране и провеждане на квалификационните дейности.
4.7 Анализ и оценка на ефективността от тях.

5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:

5.1 Квалификационната дейност в ДГ ’’Елица” се ръководи от председателя на комисията по квалификация- Таня Ненова. .
5.2 Квалификационната дейност в ДЗ се осъществява по План за квалификационна дейност на ДЗ, който се изготвя в 
началото на учебната година от председателя на комисията по квалификация и се приема на педагогически съвет.
5.3 Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:
-да осигури съответствие между практика, образователна система и ниво на професионална компетентност на 
педагогическия екип.
-да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическата колегия и тяхното професионално 
развитие.
5.4 Квалификационната дейност на регионално, национално и международно ниво се реализира със съдействието на : РУО 
на МОН - Пловдив, неправителствени организации, квалификационни институции.
5.5 Педагогическите кадри се включват в организационни форми за повишаване на квалификацията:
-по собствено желание



- по препоръка на работодателя
-по препоръка на експерти от РУО - Пловдив
5.6 Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията /трудово правни, финансови и др./ се договарят между 
педагогическите кадри и директора на ДГ ”Осми март” по реда на чл.234 от КТ и в съответствие с ЗПУО.

6. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:
6.1 Непедагогическия персонал има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава 
информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация.
6.2 Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на квалификацията си:
-по собствено желание
-по препоръка на работодателя
6.3 Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията /трудово правни, финансови и др./ се договарят между 
педагогическите кадри и директора на ДГ ’’Елица” по реда на чл.234 от КТ.

7. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:
7.1 Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени/ПКС/, имат право да ръководят дейности 
за повишаване на квалификацията на ниво детска градина.
7.2 На педагогическите кадри, придобили ПКС се признава по-високо професионално равнище при оценяване и заплащане 
на труда по ред, определен от МОН.
7.3 Възможност за кариерно развитие.

8. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:
8.1 Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на минимум
1.2 % от годишния ФРЗ на педагогическите специалисти.
8.2 Вътрешно квалификационната дейност се финансира от бюджета на ДГ ’’Елица”
8.3 Финансирането на квалификационната дейност извън ДГ се осигурява в рамките на бюджета на ДГ ’’Елица” дарения по 
волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност.
8.4 Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за 
квалификация в ДГ ’’Елица” финансирането става с лично участие на служителя.
8.5 При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски,след 
съгласуване с директора на ДГ ’’Елица” му се предоставя тази възможност.



8.6 Разходите за придобиване на ПКС се заплащат от учителите.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
Предложените правила се приемат на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 6/14.09.2022г., утвърждават се от 
директора на ДЗ, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки 
член на колектива.


