ДГ “ПРОЛЕТ”
Харманли 6450, ул. “Сакар планина” 11, тел. + 359 373 85161,
ел. поща: prolet_87@abv.bg

Утвърждавам:
Директор:...................
/ В.Добрева/

ПЛАН
ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 /2023 ГОДИНА
ЦЕЛИ:
1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите,
работещи в детската градина.
2. Продължаване /Оптимизиране/ структурата на изградената система за
квалификация.
3. Прилагане на придобитата квалификация в практиката, насочена към повишаване
на резултата в пряката работа. Споделяне на придобитата квалификация с колегите.
ЗАДАЧИ:
1.Да се организира вътрешна и външна квалификация през учебната 2022/2023 година
за покриване на дефицити от предходната година.
2.Да се повиши компетентността на учителите във връзка с прилагане на всички
наредби към ЗПУО.
3.Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване на уменията им
за работа с деца чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови
технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики.
4.Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера - на откритост и гласност при
постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
5.Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното
съдържание от децата с цел придобиване на компетентности по ДОС за ПО и развиване
уменията им за решаване на проблеми.
6.Да се създадат условия за организация и провеждане на съдържателен образователен
процес в центъра на който стои детето с неговите индивидуални особености и
потребности.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:
• Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната
квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща
квалификация на педагогическата колегия.
• Използване на разнообразни форми на квалификационна работа - проблемна група,
практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа
конференция, информация от библиотека, интернет.
• Създаване на възможност за повишаване на професионално-квалификационната степен
за всеки член на педагогическата колегия.

• Създаване на условия за повишаване реалните резултати от възпитанието и обучението засилване качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията,
произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби.
• Обмен на информация и съобщения чрез електронната поща.
• Участие във формите за квалификация, организирани на регионално и национално ниво.
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ
1. Усъвършенстване на педагогическите и технически компетенции на педагозите .
2. Планиране и прилагане на ефективни модели на взаимодействие със децата и
семейството.
ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ
 семинар;
 работна среща;
 открита практика;
 лекция;
 решаване на казуси, делови игри;
 самоподготовка
 дистанционно обучение
 онлайн квалификации и др.
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
1. Вътрешна квалификационна дейност
2. Външна квалификация:
– Провеждане на квалификационни дейности, съвместно участие в открити практики с
“ДГ”Детски свят” , ДГ”Ален мак” и други ДГ от областта.
– Участие в национални конференции под патронажа на министъра на МОН.
– Провеждане на квалификационна дейност с външни обучители и преподаватели на
висшите учебни заведения по темите на практиката.
КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Вътрешна квалификационна дейност:
1. Запознаване, обсъждане на учебните помагала и избор на най-подходящите за работа
с децата от детската градина.
Отг.: Гл. учител и учителите по групи
Срок: м.03. 2023г.
2. Абониране на педагогически списания.
Отг: Директор
Срок: м.11.2022 г.
3. Проучване на детското познавателно развитие чрез провеждане на диагностични
процедури:
• За входно равнище
Отг.: Главен учител и учителите по групи
Срок: м.10. 2022 г.
• За изходно равнище
Отг.: Главен учител и учителите по групи
Срок: м.05.2023г.
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4. Провеждане на семинари, открити практики и др.:
4.1. „Запознаване с „ Електронен дневник в НЕИСПУО” и работа с него”
Отг. В.Добрева, М.Славова, В.Профирова
Срок: м. 09.2022г.
4.2. Запознаване с промените и новостите за предстоящата учебна година в наредбите
към ЗПУО”
Отг. В.Добрева, В.Профирова
Срок: м. 09.2022г.
4.3.” Изграждане на здравни и хигиенни навици и култура на децата в ДГ“
Отг. С.Джамал
Срок: м.10.2022г.
4.4.Открита практика по ОН Математика /или по избор/
Отг.Карагяурова
Срок: м.11.2022г.
4.5. „Учителско портфолио – промени и необходимост”
Отг. Г.Здравчева
Срок м.01.2023г.
4.6. „Двигателната активност на децата - основа за добро здраве “
Отг. Ст.Манолова
Срок:м.02.2023г.
4.7.”Социална и личностна готовност на детето за училище”
Отг. В.Паунова
Срок: м.03.2023г.
4.8. „ БДП в ПУВ”
Отг. Св.Кръстева
Срок: м.04.2023г.
/ Във връзка с променящата се епидемична обстановка и предприемането на мерки за
безопасност,с цел превенция на педагозите и децата в ДГ, е възможно проведената
открита практика да се представи пред колегите чрез презентиране от педагога, който я е
провел/
Външна квалификационна дейност
1. Обмяна на опит с другите детски градини от града-посещение на мероприятия,
празници, развлечения, открити практики.
Отг.: Директорът
Срок: постоянен
2. Повишаване на ПКС на учителите.
3.Участие в национални конференции и обучения.
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Забележка: Настоящият план е неразделна част от годишния план на детската градина
за учебната 2022/2023г. и е приет с Решение на педагогически съвет - Протокол
№4/14.09.2022г.

Изготвил:
Главен учител........................
/В.Профирова/
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Приложение
ПРАВИЛА
ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
В ДГ ”Пролет„ гр.Харманли се осъществява както външна, така и
вътрешноинституционална квалификационна дейност.
1.1Методическите обединения в ДГ ”Пролет„ гр.Харманли през учебната 2022/2023 година са
както следва:
-МО Квалификационна дейност
-МО БДП
-МО Празници и развлечения
-МО Възпитатели
1.Настоящият план за квалификационна дейност е приет на заседание на педагогическия съвет
с протокол №4 от 14.09.2022 година.
2. Този документ определя правилата за участие на персонала в ДГ ”Пролет„ в
квалификационната дейност за учебната 2022/2023год. и включва механизъм за финансова
подкрепа на участниците.
Тези правила определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на
персонала.
Педагогическият и непедагогическият персонал на ДГ има право да повишава образованието и
професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване
на образованието и професионалната си квалификация.
Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови
и др.) се договарят от една страна между педагогическите кадри и Директора на ДГ и от друга
между Директора на ДГ и обучаващата институция по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в
съответствие със ЗПУО.
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 до обучение на персонала в зависимост от заеманата
длъжност.
3.5.Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните
възможности и интереси на преподавателите и служителите.
3.6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на
качеството на дейността на служителите.
4.ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
4.1 Анализ на кадровия потенциал
4.2 Проучване на потребности от обучение и квалификация.
4.3 Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.
4.4 Планиране на обучението.
4.5 Финансово осигуряване на обучението.
4.6 Организиране и провеждане на обучението.
4.7 Анализ и оценка на ефективността на обучението.

5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
5.1. Педагогическият съвет избира Методическо обединение по квалификационната дейност
/МОКД/ от трима членове, в състава на което да бъде включен и главен учител, Решенията на
МОКД се съгласуват с Директора на ДГ.
5.2. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на градинско равнище се
осъществява по План за квалификационната дейност на ДГ, който се изготвя в
началото на всяка учебна година от МОКД и се приема на заседание на ПС.
5.3. В началото на учебната година МОКД проучва мнението на преподавателите за избор на
теми и форми за квалификация, както и предложенията на обучителни организации.
5.4.Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:
-да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на
професионалната компетентност на педагогическите кадри;
-да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и
за тяхното професионално развитие.
5.4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със
съдействието на РУО Хасково, университети, колежи, квалификационни
институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в
проекти и програми за квалификационни дейности.
5.5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри,
които работят в ДГ.
5.6.Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на
квалификацията:
-по собствено желание,
-по препоръка на работодателя,
-по препоръка на експерти от РУО Хасково и МОН.
5.7. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни
степени директорът на ДГ осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния
платен годишен отпуск за предишната година.
5.8. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически
кадри, които:
-заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета,
-преминават на нова педагогическа длъжност,
-заемат учителска длъжност слез прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече
от три учебни години,
-при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този
учител, който предходната учебна година не е посещавал такъв и има желание да участва в
такъв квалификационен курс,
-всеки учител участва в поне една квалификационна форма на обучение през учебната година,
-учителите, преминали даден квалификационен курс, се задължават да разпространят
резултатите от квалификационните обучения.
6. ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
6.1.Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен характер да става по
предложение на Методическо обединение по квалификационна дейност и съгласувано с
Директора на ДГ.
6.2.Финансирането на вътрешноквалификационната дейност да се осъществява по предложение
на МОКД и съгласувано с Директора на ДГ.

7. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
7.1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си
квалификация, и да получава информация за възможностите за повишаване на
професионалната си квалификация.
7.2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО Хасково,
университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение,
неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности.
7.3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и
квалификацията си:
-по собствено желание;
-по препоръка на директора на ДГ;
-по препоръка на експерти от съответната област.
7.4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни,
финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и Директора на ДГ по реда на
чл.234 от Кодекса на труда.
8. УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
8.1. Педагогическите кадри, придобили професионално квалификационни степени, имат право
да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на градинско равнище.
8.2.На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, се
признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред,
определен от МОН и вътрешните правила за формиране на РЗ в ДГ.
8.3. Възможност за кариерното развитие.
8.4. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.
9. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
9.1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна
година и са в размер на 1,2% от годишния ФРЗ.
9.2. Вътрешноинституционалната квалификационна дейност се финансира от бюджета
9.3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на
бюджета, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна
дейност и др.;
9.4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден учител надвишава
финансовият лимит за квалификация в ДГ, при желание на преподавателя, финансирането става
с лични средства.
9.5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс
на собствени разноски, след съгласуване с директора на ДГ, да му се предоставя тази
възможност.
9.6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - квалификационна
степен се заплащат от учителите.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
Настоящите правила за участието на персонала в квалификационна дейност са част от Плана за
квалификационна дейност на ДГ“Пролет“ за 2022/2023 уч.година и са приети на заседание на
Педагогическия съвет с Протокол №4 от 14.09.2022год. и са утвърдени от Директора на
детската градина.
Правилата подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено
предложение на всеки член от колектива.

