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І. Стратегия на учебното заведение 

Стратегията на ДГ "Дружба" в периода 2020/2024 г. има за главна цел:„Изграждане на иновационна образователна среда, за 

осъществяване на позитивна и ефективна възпитателна работа, осигуряваща качествено предучилищно образование и подкрепа за 

всички деца, максимално развитие на детския личностен потенциал и възможности за пълноценна социална реализация.”   
 В стратегията сме си поставили и подцели, които да осигурят изпълнението на главната ни цел, а именно: 

1. Реализиране на качествен възпитателно-образователен процес. 
2. Модернизиране на образователния процес, чрез прилагане на интерактивни форми и методи на обучение, информационни и 

комуникационни технологии. 

3. Създаване на ефективна организация за обучение на децата по БДП,  гражданска и физическа култура. 

4. Хуманизация на учебно-възпитателния процес, възпитаване в дух на мир, толерантност, достойнство, свобода и творчество. 

5. Формиране и утвърждаване на общочовешки и национални ценности. 

6. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация в образователния процес. 

7. Повишаване квалификацията и кариерното израстване на учителите, с цел предлагане на качествена и модерна социалнауслуга. 

8. Утвърждаване на демократичния стил на ръководство, прозрачност на управлението. 

9. Задълбочаване на сътрудничеството със семейството, ангажираност на родителите и други заинтересованистрани. 

10. Развитие и подобрения във външната и вътрешната среда. 
 

ІІ. Цели на Плана за КД: 
1. Повишаване на педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите; 
2. Усъвършенстване на професионалните умения чрез прилагане на съвременни иновационни техники и технологии в процеса на работа; 

3. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото развитие – осъвременяване и издигане на 

придобития опит на по-високо равнище. 

 

ІІІ. Задачи на Плана за КД:  

1. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване  чрез  проучване и прилагане на добри педагогически практики и обмяна на 

педагогически опит. 
2. Квалификационната дейност да съдейства за постигане положителни промени в детската личност и овладяване на трайни знания, умения и навици от 

детето. 

3. Да се повиши качеството на образователния процес и  да се стимулират професионалните изяви на учителите.  

 

IV.Очаквани резултати на Плана за КД:  

1. По-пълноценна професионална реализация на педагогическите кадри. 
2. По-високо равнище на професионална компетентност. 

3. Осигуряване на съответствие между потребностите на образователната система и равнището на педагогическите компетенции. 
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Вътрешно училищна квалификация   

 

№ Тема 
Форма на 

обучение 
Целева група 

Брой 

участници 

Брой 

академичн

и часове 

Срок / период 

на провеждане 
Място на 

провеждане 
Вътрешноучили

щен обучител 

Отговорник за 

провеждане на 

обучението 

1. “60 годишен юбилей 

на ДГ „Дружба” – 

споделяне на идеи, 

практики, оформяне 

на сценария. 

кръгла маса педагогически 
персонал 

14 2 ч. м. септември 
2021 г. 

ДГ "Дружба" А. Русева -

Директор 

В. Димитрова 

гл.учител 

А. Русева -

Директор 

В. Димитрова 

гл.учител 

2. “Толерантността” – 

6.ноември – 

международен ден 

тренинг Педагогически 
персонал 

14 2ч. м.октомври 

2021 г. 

ДГ „Дружба” В.Димитрова 

гл.учител 

В. Димитрова 

гл.учител 

3. „Стем образование – 

предимства” 

 

лекция Педагогически 
персонал 

14 2ч. м.октомври 

2021г. 

ДГ "Дружба" В. Иванова – 

старши 

учител 

В.Димитрова - 
главен 

учител 

 

4. Иновативни техники 

за работа с деца по 

ИИ 

открита практика Директор, трима 
учители 

4 2ч. м.ноември 

2021 г. 

ДГ „Дружба 

 

Йоанна 

Чорлова - 

учител 

 

В.Димитрова - 
главен 

учител 

 

5. 

„Музикални игри и 

празници” 

лекция педагогически 
персонал 

14 2 ч. м. ноември 
2021г. 

ДГ "Дружба" В. Пигова - 

учител 

 

В.Димитрова - 
главен учител 
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6. БДП - открит урок в 

трета „а“ група: 

„Спазвам правилата” 

 

 

Споделяне на 

добри 
педагогически 

практики 
ДГ"Звънче" 

гр. Стамболийски 

Педагогически 

персонал 
10 

3 гости 

2 ч. м. декември 

2021г. 

 

ДГ "Дружба" 

 

Елена Рускова – 

старши учител 

Директор, 

В. Димитрова - 
главен учител 

7. „Детската градина 

между правата и 

правилата” 

дискусия Педагогически 
персонал 

14 2 ч. м.януари 

2022г. 

ДГ "Дружба" 

 

Д. Законова -  

старши учител 

В.Димитрова  
главен учител 

8. Открит урок „Светът 

на вещите“ в четвърта 

група 

Споделяне на 

добри 

педагогически 
практики с колеги 

от ДГ "Звънче" 

гр. Стамболийски 

Директор, 

гл.учител, двама 

учители, учител 
по музика 
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2 ч. м. март 

2022г. 

ДГ "Звънче“ 

гр.Стамболий
ски 

учител на ДГ 
"Звънче" 

Директор 

 

9. „Визитна картичка на 

ДГ” 

практикум Педагогически 
персонал  

14 2 ч. м.април 

2022г. 

Детска 
градина 

М.Русева – 

старши учител 

В. Димитрова-
главен учител 

10. „Орф - Шулверк“- 

иновативна форма на 

работа в детската 

градина“ 

лекция 

 

педагогически 
персонал 

10 2 ч. м. април 

2022 г. 

Детска 
градина 

С.Христева –
старши учител  

В. Димитрова -
главен учител 

 

 

Извънучилищна квалификация  

№ Тема 
Форма на 

обучение 
Целева група 

Брой 

участници 

Брой 

академични 

часове 

Обучител / 

Обучителна 

институция 

/ако е ясна/ 

Място на 

провеждане 

/ако е ясно/ 

Обща цена 

на 

обучението - 

прогнозна 

Срок / 

период на 

провеждане 

Отговорник 

за 

провеждане 

на 

обучението 
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1. „С интерес към 

прогрес-още един 

поглед върху 

идеята за учене 

чрез опит и 

преживяване“ 

Обучителен 

курс 

педагогически 

персонал 

14 16ч. От 

Информационен 

регистър  

- 65лв. През 

учебната 

година 

Директор 

2. „Професионалното 

прегаряне – 

техники за 

овладяване и 

контрол на 

професионалния 

стрес”. 

 

Обучителни 

курсове 

педагогически 

персонал 

14 16 ч. От 

Информационен 

регистър 

- Съгласно 

предложени

ята 

През 

учебната 

година 

Директор 

3. „Екипна работа-

тиймбилдинг на 

екипа“ 

Обучителни 

курсове 

педагогически 

персонал 

Според 

необходим

остта 

16 ч. От 

Информационен 

регистър 

- Съгласно 

предложени

ята 

През 

учебната 

година 

Директор 

V. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – в размер  на 1,2 % от ФРЗ на педагогическия персонал със сума, формирана на 

база щатно разписание и план бюджета на ДГ за съответната финансова година.  

 

VI. Контрол по изпълнение на плана 
            Директорът възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва: 

• В частта извънучилищна квалификация – отговаря Директора 

• В частта вътрешно училищна квалификация - Венцислава Димитрова - главен учител. 

• В частта финансиране на квалификацията - отговаря Директора 

 
Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа.  

 Планът е отворен за допълване на нови дейности при необходимост, като се утвърди по съответния ред. 

 

 

Антония Русева /п/ 

Директор ДГ „Дружба“ 
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