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ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

НА ДГ №42 „ЧАЙКА“ 

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. Поддържане на високо качество на образователниия процес 

2.  Иновативен подход в образователния процес 

ІІ. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ 

 1.Въвеждане на иновативни практики в образователния процес 

2.Усъвършенстване на педагогическите умения на учителите в ДГ 42 

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/отговорник за 

провежданата 

квалификационна форма 

 

 

 

 

 

Брой академични 

часове 

1. Вътрешно 

институционална 

Споделяне на иновативни 

практики и презентации на 

творчески проекти 

Месец Март – Май 

2023 
18 

 

 

 

2 



Интерактивни методи 

на преподаване в ДГ и 

работа с образователен 

софтуер 

2. Въвеждаща 

квалификация  

ЗУД , вътрешни 

нормативни актове на 

ДГ 42 , работа с 

ел.дневник 

Методическо подпомагане при необходимост 
Новопостъпили 

учители 

  

 

         Елена Димитрова 

 

 

16 

3. Вътрешно 

институционална  

Работа в Монтесори 

среда 

Открита практика  М.Април 2023 18 

 

Учители 

 Батева и Ковачева 

 

8 

Забележк: 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“ 

курс 
Декември 22 – 

Март 23 
18 16 ДГ 42 

Използване и 

създаване на 

електронни ресурси и 

учебници с отворен 

код 

курс Март 23-Април 23 18 48 ДГ 42 

      

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол №  2   / 28.09.2022  

При възникнала необходимост плана може да се допълва и изменя с решение на ПС.  

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

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


