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УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР ДГИ 

ТАТЯНА ИЛИЕВА 

Заповед №576-22/22.09.2022 г. 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  през учебната 2022/2023 г. в ДГИ 

Цели: 

1. Усъвършенстване на професионалните умения и придобиване на нови знания и умения в съответствие с развитието на 

предучилищната педагогика.  
2.Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности на колектива на ДГИ в съответствие с динамиката на общественото 

развитие–осъвременяване  и развитие на придобития опит. 

 

Задачи: 
Ефективно използване на наличните ресурси за подобряване професионалната компетентност на педагогическия и непедагогическия 

персонал. 

2. Самоусъвършенстване чрез вътрешна система за квалификация. 
3. Повишаване мотивацията и удовлетвореността на педагозите от творческата им дейност.  

4. Стимулиране учителите към самоподготовка, самоусъвършенстване  и активно  обучение на децата, чрез обмяна на добри практики. 

 

Календарен план на дейностите 

№ Тема Форма Период на 
провеждане 

Целева 
група 

Отговорник за 
провеждане 

Лектор/ 
организация 



1 Запознаване с документите, които се 

отнасят до организацията на ВОП през 

учебната 2022 / 2023 учебна година 

ПС Септември 

2022г 

Уч-ли ДГИ директор ДГИ 

2 Проучване на новости в списанието 

”Детската градина”, „Предучилищно 

възпитание” 

самообразование ежемесечен Уч-ли ДГИ Уч-М.Пашова 

Кр. Мирчева 

ДГИ 

3 Популяризиране на новости. Проучване 
на специализирана литература, споделяне 

на новаторски идеи и опит 

Работни срещи постоянен Уч-ли  ДГИ творческа комисия, 

директор  

ДГИ 

4 Обогатяване на библиотечния фонд с 

научна, методическа и дидактическа 

литература 

Самообразование  постоянен У-ли ДГИ Творческа комисия, 

директор,председатели 

на комисии 

ДГИ 

5 Тематично разпределение за всяка 

възрастова група-разработва се в 

съответствие с разпоредбите на чл.30 от 

Наредба No5/03.06.2016 за ПО 

Писмена 

разработка 

Септември 

2022г 

Уч-ли ДГИ Директор, учители 

 

ДГИ 

6 Изготвяне на библиографска справка по 

тематичния проблем „Приказният свят на 

детството“ 

справка Октомври 

2022г 
Уч-ли  ДГИ творческа комисия ДГИ 

7 Представяне на работата по мини 

проектите за всяка група, както и теми 

свързани с тематичния проблем 

Семинар, дискусия Октомври  

2022г 

Уч-ли 

ДГИ 

творческа комисия ДГИ 

8 Взаимстване на добри практики, чрез 

взаимни посещения на открити учебни 

ситуации. Подпомагане работата на 

млади /новоназначени/ учители. 

самообразование по график Уч-ли  ДГИ директор, 

уч-ли,творческа 

комисия 

ДГИ 

9 Организиране и провеждане на вътрешни 

квалификационни дейности, свързани с 

тематичния проблем 

самообразование постоянен Уч-ли  ДГИ творческа комисия ДГИ 



10 Приобщаващо образование: децата със 

СОП – разпознаване, позитивно 

взаимодействие с родителите, успешно 

оформяне на документацията. 

квалификационни 

курсове 

Ноември 

2022г 

Уч-ли, 

помощник-

възпитатели 

ДГИ 

директор, тв.комисия 

 

Тренинг и 

обучителен 

център 

Щастие 

11 

 

 Приказкотерапия или как чрез 

приказката да създадем позитивна среда 
на децата в детската градина 

квалификационни 

курсове 

Януари-

февруари 

2023г 

Уч-ли, ДГИ Директор, творческа 

комисия 

РААБЕ 

12 Участие в работни срещи, обучения и 

семинари, организирани от РУО Хасково и 

др. ДГ 

Квалификационни 

курсове, семинари, 

празници, открита 

практика 

по график Уч-ли ДГИ Директор ДГ, РУО 

гр.Хасково 

13 Публикуване на образователни, 

тематични и помощни материали на 

род.табла, сайта и facebook  страницата на 

ДГИ 

Онлайн споделяне Постоянен  Родители   творческа комисия ДГИ 

14 Входна, изходна диагностика Тестови задачи Октомври 

2022г 

май 2023г 

Уч-ли ДГИ  Учители ДГИ ДГИ 
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