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І. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА  2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА. 

 

Кадрови ресурси  

 ДЗ е осигурено с мотивирани, професионално образовани и квалифицирани педагогически кадри. Броят на педагогическия персонал за учебната 

година е 24 души, от които 22 учители, 1 учител по музика, 1 педагогически съветник,1 директор.  

Възрастов състав – от 27-62г., средно 42 години . 

Образование на педагогическия персонал – 21 – висше. 

Професионално квалификационна структура – от колегията 1 с ІІ ПКС; 8 с ІV ПКС; 9 с V ПКС и 5 без ПКС 

От педагогическия персонал - 4-ма са с втора специалност. 

В детската градина има  12 старши и 10 учители. 

 

Екипът на ДГ „Синчец“ създава условия за изграждане на свободни и инициативни личности, уважаващи културата, езика и правата на другите; 

задоволяване на индивидуалните потребности на всяко дете. В детското заведение се работи за оптимизиране на условията и дейността за 

овладяване на нравствени норми и етикет; съчетаване традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание чрез използване на 

мултимедийни продукти и интерактивни средства. 

 

Силните страни в професионалната работа на екипа на ДЗ са: 

- Удовлетворяване потребността на всяко дете да живее комфортно в спокойна и подкрепяща среда; 

- Възможност за допълнителна дейност по интереси – школи; 

- Изява и презентиране на творчеството на децата – изложби, концерти, базари, конкурси и други; 

- Дневен режим, осигуряващ гъвкаво съчетаване на трите основни дейности: игра – обучение – труд; 

- Иновации във взаимодействието с децата и техните родители. 

 

Затрудняващи моменти са: 

- Използване на иновативни методи и форми за ефективна диагностика на компетентностите на децата; 



- Развиване и обогатяване на педагогическия опит на младите учители; 

- Обмяна на идеи и добри практически модели между работещите в ДГ; 

 

Квалификация на педагическите кадри: 

През учебната година се осъществиха следните квалификации: 

- Запознаване с Плана и разпределението на темите по БДП- М. Добрева; 

- Изработване на празничен календар с народни празници и обичаи- учител по музика Т.Манева; 

- „Психологически похвати за преодоляване на стреса на работното място”- пед. съветник М. Иванова; 

- „Превенция на спектър от негативни ефекти като умора, стрес, професионално прегаряне, болести”- пед. съветник М. Иванова; 

- Консултации с учителите във връзка с цялостната проверка- Директор Б. Янева 

- „Подкрепа на младите учители за усъвършенстване на практическата им подготовка за успешно реализиране на образователното съдържание 

по възрастови групи”- обмяна на опит чрез открити педагогически ситуации по възрастови групи: 1 в. гр.- И. Георгиева и И. Тодорова, 2 в.гр.- 

Д. Стойчева и Т. Димитрова, 3 в.гр.- Е. Евтимова и А. Златева, 4 в.гр.- Ек. Доброволова и И. Куюмджиева; 

- „Ранното оценяване в детските градини за превенция на обучителните трудности- методически насоки за диагностична дейност. 

Взаимодействие и консултиране на родители. Супервизия /работа по случай/ при осъществяването на дейностите по допълнителна подкрепа 

при деца със СОП”- екип от РЦПППО; 

- „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес”- РААБЕ България ЕООД; 

 

     Планираната квалификационна дейност се осъществи до края на учебната 2018-2019 година.   

 

Контролната дейност на директора се осъществи с цел: 

„Общи и специални компетентности у децата, необходими за новата социална роля „ученик“ – цялостна проверка.  

“Постигане на емоционален стабилитет у децата чрез използване на разнообразие от педагогически техники”- тематична проверка. 



   

     Дефицити от квалификация на педагогическите специалисти: 

-Усъвършенстване на уменията за комуникация и за установяване на рационални отношения: в екипа от педагогически специалисти; с родителите; 

      -Използване на иновативни методи и форми за ефективна диагностика на компетентностите на децата; 

      - Диференциране на учебното съдържание, според нивото на усвояване от децата, включително и тези със СОП. 

- Реализиране на партньорство с бизнеса, НПО и родители, чрез проекти. 

 

 

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛИ 

Осигуряване непрекъснатост и ритмичност на квалификационния процес с цел: 

- създаване и поддържане на привлекателна и разнообразна среда в детската градина, осигуряваща оптимални условия за етично и емоционално 

развитие на всяко дете;  

-  развиване и усъвършенстване педагогическите умения на младите учители в съответствие с новите условия и образователни изисквания с 

подкрепа от старшите учители и директора; 

-   развиване и усъвършенстване педагогическите умения на пом. възпитателите в съответствие с новите условия и образователни изисквания с 

подкрепа от  учители и директор; 

 

 

ЗАДАЧИ 

1. Да включи разгърната система от квалификационни форми за разнообразяване и усъвършенстване на работата с деца. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване на педагогическото взаимодействие с деца чрез обмяна на педагогически 

опит. 

3. Да се работи за трайно мотивиране на педагозите за активно използване  на разнообразни и ефективни форми за проверка на компетентностите 

на децата  в съответствие с новите образователни изисквания. 



4. Да се създаде атмосфера на откритост, гласност и подкрепа при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

 

 

 

ІІІ. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 - Детската игра с нови функции; 

 -  Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес; 

 - Комуникация и емпатия; 

       - Психологически похвати за преодоляване на стреса на работното място; 

 

       - Mетодическа подкрепа на младите учители. 

 

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ 

1. Квалификациите се финансират от бюдежета на ДЗ от ДД 0.8%. 

2. Финансови средства от участия в проекти. 

3. Самофинансиране на индивидуални квалификации. 

 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Създаване и поддържане на привлекателна и разнообразна среда в детската градина, осигуряваща равен старт на децата в детското заведение. 

2. Създаване на условия за емпатия, толерантност, етично и емоционално развитие на всяко дете. 

3. Усъвършенстване педагогическите умения на младите учители в съответствие с новите условия и образователни изисквания. 

4. Създаване на условия и мотивация за квалификация на педагогическите специалисти. 

 

 



 

 

 

VІ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА 

№ Тема Форма 

Период на 

провеждане 

и 

времетраене 

Целева група 
Отговорник за 

провеждането 
Лектор/ организация 

1. 

Запознаване с плана и 

разпределение на темите по 

БДП. Изработване на 

празничен календар с народни 

празници и обичаи 

Запознаване, 

дискусия 

17.09.2019г. 

2 часа 

20 учители, 

1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

Председател на комисия 

по БДП 

Учител по музика 

М. Добрева 

Т. Манева 

/ДГ №30 „Синчец“/ 

 

2. 

Моите професионално 

значими качества- 

професионална спецификация 

на учителската професия 

Дискусия 
м. 10.2019г. 

2 часа 

20 учители, 

1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

М. Бериша 

М. Бериша  

/ДГ №30 „Синчец“/ 

 

3. Майсторство в комуникацията 
Външна 

Тренинг 

02.11.2019г. 

16 часа 

20 учители, 

1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

М. Бериша Център Плиска 

4. 
Копинг стратегии на 

поведение 
Психотренинг 

21.11.2019г 

2 часа 

20 учители, 

1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

М. Иванова 

М. Иванова- 

педагогически съветник 

и мед. сестри 

/ДГ №30 „Синчец“/ 

 

5. 

Музикотерапия- приложими 

техникии за стимулиране 

концентрацията и 

креативността, подпомагане на 

себеизразяването и 

комуникацията. 

Практически 

курс и обмяна 

на опит 

м. 11.2019г. 

2 часа 

 

20 учители, 

1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

Т. Манева 

Т. Манева 

/ДГ №30 „Синчец“/ 

 

6. 
Консултации с учителите във 

връзка с цялостната проверка 
Консултации 

м. 01.2020г. 

2 часа 

20 учители, 
Директор 

Б.Янева 

/ДГ №30 „Синчец“/ 



1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

 

7. 

Емоциите- враг или приятел. 

Работа с децата за  успешното 

им  възпитаване. 

Практикум 
м. 01.2020г. 

2 часа 

20 учители, 

1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

Т. Жекова 

Ст. Главчева 

И. Костова 

Т. Жекова 

Т. Манева 

/ДГ №30 „Синчец“/ 

 

8. 

Подкрепа на младите учители 

за усъвършенстване на 

практическата им подготовка 

за успешно реализиране на 

образователното съдържание 

по възрастови групи 

Обмяна на 

опит чрез 

открити 

педагогически 

ситуации по 

възрастови 

групи 

м.02.2020г. 

2 часа 

20 учители, 

1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

Директор 

Т. Димитрова 

И.Тодорова 

/ДГ №30 „Синчец“/ 

 

9. 

Техники за ефективно 

общуване с родителите. 

Приобщаване към 

образователната институция- 

насоки и акценти 

Обмяна на 

опит по 

различни 

казуси 

м. 02.2020г. 

2 часа 

20 учители, 

1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

М. Иванова 

М. Иванова 

М.Добрева 

Е. Евтимова 

Т. Стоянова 

/ДГ №30 „Синчец“/ 

 

10. 
Методическа подкрепа на 

младите учители 

Дискусия; 

Анализ на 

открита 

практика 

м. 03.2020г. 

2 часа 

20 учители, 

1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

М. Попова 

М. Попова 

/ДГ №30 „Синчец“/ 

 

11. 
Взаимоотношения учител-дете 

като важен мотивационен фактор 
в образователния процес 

Тренинг 
м. 03.2020г. 

2 часа 

20 учители, 

1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

М. Иванова 

М. Иванова  

/ДГ №30 „Синчец“/ 

 

12. 
Игрови и арт-техники за 

работа с детска група 

Външна 

Тренинг 

28.03.2020г. 

16 часа 

20 учители, 

1 учител по 

музика, 1 

пед.съветник 

М. Бериша Център Плиска 

 


