
 

                    
 

 
ДЕТСКА ГРАДИНА №15 „Чучулига” 

гр. София, р-н „Надежда”, ул. „Св. Николай Чудотворец” №4 
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 УТВЪРЖДАВАМ: 

 

 ДИРЕКТОР:…………………….. 
                         (Равина Пешева)        
                   Заповед № 9   /20.09.2022 г. 

ПЛАН 
 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 
 

НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 15 „ЧУЧУЛИГА“ 

 
 

 

mailto:odz15@abv.bg


Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 
2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 
3. Годишните средства за квалификация, част, от които се разходват в съответствие с приоритетните области за 

продължаваща квалификация, определяни ежегодно от МОН. 
4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия 

съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 
5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти. 

 
І. ЦЕЛИ 

1. Да се създадат условия всички учители да участват в работещи вътрешни форми на квалификационна дейност. 
2. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната работа, за кариерно развитие и постигане на удовлетвореност в сътрудничеството си 
със семействата на децата. 

3. Обединяване усилията на педагогическата колегия за повишаване на научната, педагогическата и методическата 
подготовка и самоусъвършенстване. 

4. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности, с 
придобиване на нови знания, умения, техники на преподаване и оценяване, с използване на ИКТ в учебния процес и 
модернизиране на образованието.  

5. Да  изгради информационна система с данни за състоянието и квалификацията на педагогическите специалисти чрез 
поддържане, подобряване  и актуализиране на професионалното портфолио на директора и на учителите. 

6. Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всяко дете.  
 

ІІ. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ 
1. Осъвременяване характера, съдържанието и формите на педагогическо взаимодействие в триадата учител – дете – 

родител. 
2. Повишаване на педагогическите знания на родителите за споделена отговорност и взаимодействие детска градина - 

родители. 
3. В работата на педагогическия персонал водеща да е мотивацията за успешна учебна дейност чрез използване на 

разнообразни интерактивни методи на преподаване и критерии за оценяване на знанията и уменията на децата. 



4. Чрез подходящо организиране на предметно-материалната среда в групите на детската градина да се осигури 
възможност на децата за свободно израстване и придобиване култура на поведение. 

5. Обмен на добри практики и иновации в областта на предучилищната педагогика. 
 
III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 
ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)  
 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  (планира се при установена необходимост)   
 

Вид квалификация / Тема 

Организационна форма 
/лектории, 

вътрешноинституционални 
дискусионни форуми, 

открити практики, 
методическо подпомагане, 
презентации на творчески 

проекти, резултати и 
анализи на педагогически 

изследвания и постижения, 
споделяне на иновативни 

практики/ 

Време на 
провеждане 

 
 

Целева група 
/брой участници/ 

 
 
 
 
 

Ръководител/отговор
ник за провежданата 

квалификационна 
форма 

 
 
 
 
 

Брой 
академични 

часове 

1.Вътрешноинституционална 
Електронен   дневник – ефективен 
комуникационен канал 

Дискусионен форум 
 
 

Октомври 2022 г. 
 
 
 

17 – 
педагогически 
специалисти 
 
 

 
В. Маловска 
 
 
 
 

 
2 
 
 

2.Вътрешноинституционална 
„Дезинфекция. Безопасност при 
работа с дезинфекционни средства. 
Мерки при епидемиологична 
обстановка 

 
беседа 

 

 
Октомври 2022 г. 
 

Непедагогически 
персонал 
 

 
М.с. Недялкова 
М.с. Наплатанова 

 
1 



3.Вътрешноинституционална 
Социално-културна адаптация на 
децата от малките групи 

Презентация, беседа Октомври 2022 г. 
17-
педагогически 
персонал 

 
М. Рачева 

 
2 

4.Вътрешноинституционална 
„Развиване на активния речник  на 
децата чрез запознаване с детски 
произведения“ 

Семинар 
 
 
 

 

Ноември 2022 г. 
 
 
 
 

17 – 
педагогически 
специалисти 
 
 

Ц. Нягулова 2 

5.Вътрешноинституционална 
Ролята на помощник възпитателя 
за формиране на умения и добри 
обноски на хранене 

Дискусия 
 

 
 
 

Ноември 2022 г. 
 
 
 
 

10- 
Пом. 
възпитатели 
 

М.Стоева 
 
 

1 

6.Вътрешноинституционална 
„Актуализация на обучението по 
безопасност на движението в ДГ 
съгласно изискванията на МОН“ 

Беседа 
 
 

 
 

Декември  2022 г. 
 
 
 
 
 
 

17 - 
педагогически 
специалисти 
 
 
 

Е. Карова 
 
 

2 

7.Вътрешноинституционална 
„Емпатия в приобщаващото 
образование“ 

          Кръгла маса  
 
 

Декември 2022 г. 
 
 

17 – 
Педагогически 
специалисти 

Г. Ночева, Г. Роланска 2 

8.Вътрешноинституционална 
Интерактивни педагогически 
технологии по ОН „Български език 
и литература“ 
 
 

Открити практики/ 
обмяна на опит 

 
 
 
 
 
 
 

януари 2023 г. 
 
 
 
 
 
 

17- 
педагогически 
специалисти 
 
 
 
 
 
 

Кр.Велкова, 
Е.Таскова, 
В.Иванова, 
Ц.Нягулова, М.Стоева, 
Д.Боянова, Г.Ночева, 
Н.Мокришева,  
Е.Карова, Л. Василева, 
М. Панайотова, 
М.Рачева,  

1 



В. Маловска, 
М.Драганова 

9.Вътрешноинституционална 
„Видове шарки при децата“ 

                беседа януари 2023 г. 
17 – 
педагогически 
специалисти 

М.с. Недялкова 
М.с. Наплатанова 

1 

10.Вътрешноинституционална 
„Изграждане на математически 
представи чрез приказния жанр в 
ПГ. 
Използване на мултимедия с теми в 
групата.“ 

Открита практика 
 
 
 
 
 
 

 февруари 2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 

17- 
Педагогически 
специалисти 
 
 
 

М. Драганова 1 

11.Вътрешноинституционална 
Използване на игри драматизации 
за развиване у децата умения за 
работа в екип 

Семинар 
 
 

Март 2023 г. 
 
 

17-  
педагогически 
специалисти 
 

 
Н. Мокришева 
 

2 

12.Вътрешноинституционална 
Игри и упражнения, подпомагащи 
развитието на речта 

презентация 
 
 

Април 2023 г. 
 
 
 

17 – 
педагогически 
специалисти 
 

Кр. Велкова 2 

Забележка: в колона „Вид квалификация / Тема“ за вид се вписва вътрешноинституционална или въвеждаща 
квалификация. 

 
ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Тема 

Организационна форма 
/курс, семинар, тренинг, 

школа, практикум, 
лектория, уебинар, 

специализации и др./ 

Време на 
провеждане 

Целева група 
/брой участници/ 

 
Брой 

академични часове 

 
 

 
Източник на 
финансиране 



„Как да се подготвим 
за атестиране? 
Портфолио в няколко 
стъпки“ 
ОРАК Академи 

курс   Ноември 2022 г. 
17-педагогически 
персонал 

16 

От бюджета на ДГ 

Театрални техники и 
актьорски умения в 
педагогическата 
практика 

курс Февруари 2023 г. 
Н. Мокришева 
М. Панайотова 

16 

От бюджета на 
ДГ  

„Диалогичното 
възпитание- основа 
за формиране на 
комуникативни 
умения детето в 
предучилищна 
възраст“ 
Галчев 

курс Март 2023 г. 
17-педагогически 
персонал 

16 

От бюджета на 
ДГ 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 1 / 19.09.2022 г.  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната година.  
2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
П Р А В И Л А 

 
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНО ИНСТИТУЦИОНАЛНА  

КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА ОТЧИТАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
В ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 година 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Правилата определят начина, реда за планиране, организиране, провеждане и отчитане на вътрешно институционалната 
квалификация на персонала. Педагогическия и непедагогическия персонал на ДГ №15 „Чучулига“ има право да повишава 
образованието и професионалната си квалификация, да получава и търси информация за тези възможности и да дава 
предложения за подобряване на квалификационната дейност. Условията за вътрешно институционалната квалификация 
/организационни, финансови и др./  се договарят между директора на детската градина, Педагогическия съвет  и 
синдикалната организация. 
II. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Педагогически персонал 
2. Непедагогически персонал 

III. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ 
1. Актуалност на обучението 
2. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие 
3. Осигуряване на равен достъп на обучение на персонала в зависимост от заеманата длъжност 
4. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интереси на 

служителите. 
IV. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФОКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Анализ на кадровия потенциал 
2. Проучване на потребностите за обучение и квалификация  
3. Планиране на обучението 
4. Финансово осигуряване на обучението 
5. Организиране и провеждане на обучението 
6. Анализ и оценка на ефективността на обучението 

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 
1. Квалификационната дейност в ДГ № 15 „Чучулига“ се ръководи от Комисия по квалификация, в чиито състав са 

включени: директор, старши учители, учител. Председател е директора. 
2. Квалификационната дейност се осъществява по План за квалификационната дейност на детската градина , който се 

изготвя в началото на всяка учебна година от Комисията по квалификация и се приема на заседание на ПС. 
3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: 

➢ да осигури съответствие между социалното практика, образователната система и равнището на професионална 
компетентност на педагогическите кадри; 



➢ да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси  на педагогическите специалисти и тяхното 
професионално развитие. 

4. Във формите на вътрешно институционалната квалификация могат да участват педагогически специалисти, които 
работят в детската градина или външни лектори. 

5. За провеждане на вътрешно институционална квалификация Председателя на комисията по квалификация отправя 
покана или съобщение за участие в организираната вътрешноинституционална квалификация с определени дата, 
място, тема, ръководител и продължителност на провеждане. 

6. При провеждане на вътрешноинституционална квалификация се изготвят списъци с трите имена, длъжност и 
подпис на всеки участник. 

7. Изготвяне на индивидуални карти за отчитане на вътрешноинституционалната квалификация на всеки 
педагогически специалист за учебната година в академични часове. 
 

VI. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 
1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си квалификация. 
2. Непедагогическия персонал има право да дава предложения за теми и форми на вътрешноинституционална 

квалификация. 
3. За всеки участник във вътрешноинституционална квалификация се води индивидуална карта за отчитане на вида, 

темата и академичните часове за учебната година. 
4. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си: 

➢ по собствено желание; 
➢ по препоръка на комисията по квалификация; 
➢ по препоръка на директора. 

 
VII. МЕХАНИЗЪМ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,2 % 
от годишния ФРЗ. 

2. Вътрешно квалификационната дейност се финансира от бюджета на детската градина. 
 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 
Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1 /19.09.2022 г. , утвърдени от директора на детската 
градина, подлежат на промяна и допълнение по предложение на всеки член на колектива. 
 



 
 

 
 
 
                      

 

 
 

П Р А В И Л А 
 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩА  КВАЛИФИКАЦИЯ   
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 година 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната дейност и включва механизъм за 
финансова подкрепа на участниците. Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната 
квалификация на персонала. 
Педагогическия и непедагогическия персонал на ДГ №15 „Чучулига“ има право да повишава образованието и 
професионалната си квалификация и да получава и търси информация за тези възможности. Условията за обучение 
/организационни, финансови и др./ за повишаване на квалификацията се договарят между директора на детската 
градина  и обучаващата институция. 

 
II. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФОКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 
1. Анализ на кадровия потенциал 
2. Проучване на потребностите за обучение и квалификация  
3. Планиране на обучението 
4. Финансово осигуряване на обучението 
5. Организиране и провеждане на обучението 
6. Анализ и оценка на ефективността на обучението 

 
III. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 
1. Педагогически персонал 
2. Непедагогически персонал 
 
IV. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 
1. Избора на изпълнител на обученията се осъществява от комисията по квалификация. 
2. Председателя на комисията по квалификация отговаря за реда и начина за провеждане на обученията – на място 

или изнесено обучение, времето за провеждане /учебно или неучебно/, преструктуриране на учебното съдържание 
/при необходимост/. 

3. Членовете на комисията проверяват и консултират представените програми за обучение в Информационен 
регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти / 
http://iropk.mon.bg/ 



4. Програмите трябва да отговарят на обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие. 
5. Обученията да бъдат съобразени с осигуряване на равен достъп на персонала в зависимост от заеманата длъжност. 
6. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интереси на 
служителите. 
7. Повишаването на квалификацията да се осъществява в съответствие с професионалния профил на изпълняваната 
длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, както и с националната, регионалната, 
общинската и политиката на детската градина. 

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

1. Квалификационната дейност в ДГ № 15 „Чучулига“ се ръководи от комисия по квалификация. 
2. Квалификационната дейност се осъществява по План за квалификационната дейност на детската градина , който се 

изготвя в началото на всяка учебна година от комисията по квалификация и се приема на заседание на ПС. 
3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: 

➢ да осигури съответствие между социалното практика, образователната система и равнището на професионална 
компетентност на педагогическите кадри; 

➢ да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси  на педагогическите специалисти и тяхното 
професионално развитие. 

4. Квалификационната дейност се реализира със съдействието но РУО и МОН – София-град, университети, колежи, 
квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, чрез участие в 
проекти и програми за квалификационни дейности. 

5. Във формите за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически специалисти, които работят в детската 
градина. 

6. Педагогическите специалисти се включват в организационни форми за повишаване на квалификацията: 
➢ по собствено желание; 
➢ по препоръка на комисията по квалификация; 
➢ по препоръка на работодателя. 

7. Условията за участие във форми на повишаване на квалификацията /трудово правни, финансови и др./ се договарят с 
директора на детската градина. 

8. За участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, директора на детската градина 
осигурява ползването на поискана част от редовния платен годишен отпуск за съответната година. 

9. Приоритетно във фирмите за повишаване на квалификацията се включват педагогическите кадри , които: 
➢ водят педагогически ситуации с направления, за които за въведени нави държавно-образователни изисквания; 



➢ заемат педагогически длъжност, която е нова за системата на народната просвета; 
➢ преминават на нова педагогическа длъжност; 
➢ заемат педагогическа длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три години. 

 
VI. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

1. Непедагогическия персонал има право да повишава образованието и професионалната си квалификация 
2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на университети, колежи, квалификационни институции, 

центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за 
квалификационни дейности 

3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си: 
➢ по собствено желание; 
➢ по препоръка на комисията по квалификация ; 
➢ по препоръка на директора. 

4. Условия за участие във форми за повишаване на квалификацията /трудово правни, финансови и др./  се договарят между 
служителите и директора на детската градина по реда на чл. 234 от КТ. 
 

VII. МЕХАНИЗЪМ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 
1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,2 % от 

годишния ФРЗ. 
2. Вътрешно квалификационната дейност се финансира от бюджета на детската градина. 
3. Финансирането на външна квалификация се осигурява в рамките на бюджета на детската градина, дарения по воля на 

дарителя, средства по проекти и по програми за квалификационна дейност и др.. 
4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за 

квалификация в детската градина, финансирането става с личното участие на служителя. 
5. При наличие на изявено желание от определен служител за участие в квалификационен курс на собствени разноски. 
6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна степен се заплащат от учителя. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1 /16.09.2021 г., утвърдени от директора на 
детската градина, подлежат на промяна и допълнение по предложение на всеки член на колектива. 
 

 



  

 
 

 
ДЕТСКА ГРАДИНА №15 „Чучулига” 

гр. София, р-н „Надежда”, ул. „Св. Николай Чудотворец” №4 

тел: 02/9387138; e-mail: odz15@abv.bg; http://www.dg15.info 

 
 

 
КАРТА 

за отчитане на вътрешно институционална квалификация  за учебната 2022-2023 година 

Тема на квалификационната форма 
/наименование на програмата за 
обучение/ 

 

Организационна форма на предлаганата 
квалификация  

 

Дата на провеждане  
Място на провеждане  
Време на провеждане в астрономически 
часове и минути 

Начален час: 
Краен час: 
Общо времетраене на формата: 2 акад.часа 

Работни материали  
 
 
 
 

o Компютърна презентация  

o Писмена разработка 

o Работни листове 

o Дидактични материали 

mailto:odz15@abv.bg


 o Други 

Място, където се съхранява пакета 
документация от проведената 
квалификация  

 

Ръководител /отговорник за 
провеждането на квалификационната 
форма  

 

 
Участници общ брой 

Трите имена на участвалите педагогически 
специалисти: 

Длъжност 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Изготвил: ………………………………………..………………..  – длъжност .......................................... 

                       /име, фамилия/      

 



 

 

 

 

 

 

 

 


