ДЕТСКА ГРАДИНА „ОСМИ МАРТ“ – ГР. ПЪРВОМАЙ
ул. „Спартак“ №11а, тел. 0336/ 6 35 25, e-mail: odz_osmimart@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:……………….…..
ДИРЕКТОР: Нели Чепишева

ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 4 от 01.09.2020 г.
Утвърден със заповед на директора № 1./ 15.09.2020 г.

І. Стратегия на учебното заведение:







Прилагане на иновативни образователни технологии и европейски компетенции;
Защита на личното достойнство на децата в синхрон с процесите на демократизация в обществото;
Обогатяване на материалната база;
Прилагане на образователна стратегия за уникалност във всяка група на детската градина;
Работещо партньорство и добра координация с общинските администрации, за успешното осъществяване на националната
и областна образователна политика.

ІІ. Цели на Плана за КД:

1. Усъвършенстване на теоретичната и практическа компетентност на учителите и обогатяване на техния професионализъм за
качествено осъществяване на образователно-възпитателния процес;
2. Осъществяване на взаимовръзка между теория и практика като основополагаща за педагогическите нововъведения
3. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности.
4. Повишаване качеството на възпитателно-образователната работа и постигане на положителни резултати при формиране на
детската личност - овладяване на социални умения и качествена подготовка за училище.

ІІІ. Задачи на Плана за КД:

1. Предоставяне възможност на учителите за свободен обмен на идеи и практики, изява на творчество и самоинициатива в процеса
на педагогическо взаимодействие.
2. Повишаване качеството на педагогическото взаимодействие за пълноценно и оптимално организиране живота на децата в
детското заведение.
3. Усъвършенстване качеството на работа по посока на тематичност, интегративност, целенасоченост и действено разнообразие.
4. Обогатяване на процесите на планиране и контролиране на образователния процес.
5. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване чрез прилагане на интерактивни методи .

ІV. Очаквани резултати на Плана за КД:

1. Самоусъвършенстване на учителите чрез вътрешната система за квалификация.
2. Утвърждаване на квалификационните тренинги като действена форма за поддържане и повишаване професионалната
квалификация на учителите.
3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи, трудности и проблеми.
4. Успешна социализация, емоционален комфорт и пълноценна подготовка на детето за училище.
5. Развиване творческите заложби на децата и изява на детските интереси, способности и таланти.
6. Прилагане на иновационни и интерактивни подходи в процеса на педагогическо взаимодействие, което е същностна
предпоставка за овладяване на ДОС, гарантиращи необходимата училищна готовност.

1. Вътрешноучилищна квалификация

№
1.

Тема
Играта като форма за
снижаване
и
трансформиране
на
агресията в ПУВ

Форма на
обучение
Лекциябеседа

Брой
Срок /
Брой
академич- период на
Място на
Целева група участници ни часове провеждане провеждане
Учители

22

3

Септември
2020 – май
2021

Вътрешноучилищен
обучител

Отговорник за
провеждане на
обучението

Първомай М.Манахилова М. Манахилова
Н. Чепишева

Н. Чепишева

А. Христозова А. Христозова
2.

Приказкотерапия или
как чрез приказките да
създадем позитивна
образователна среда на
децата в ДГ

Дискусия

Учители

22

3

Септември
2020 – май
2021

Първомай

Е. Карадинева Е. Карадинева
Н. Чепишева Н. Чепишева
Н. Шолева

Н. Шолева

3.

Обмен на добри
Консултация
педагогически практики
между педагогическите
специалисти

Учители

22

6

Септември
2020 – май
2021

Първомай Н. Чепишева Н. Чепишева

4.

Взаимодействие
и
сътрудничество между
ДГ и семейство. Етапи,
подходи, принципи и
форми
на
взаимодействие между
двете
институции.
Стратегии за проучване
на семейната общност

Учители

22

3

Септември
2020 – май
2021

Първомай Б. Донева

Семинар

Л. Милева

Б. Донева
Л. Милева

Д. Нихтянова- Д. НихтяноваКолева
Колева

5. Специфични особености
при общуването с
децата в ПУВ

Лекция

6. Естетика на
предметната среда в ДГ

Дискусия

мед.сестри

23

3

пом.възп.
мед.сестри

23

3

пом.възп.

Септември
2020 – май
2021
Септември
2020 – май
2021

Първомай М.Манахилова М. Манахилова
Н. Чепишева Н. Чепишева
А. Тодорова А. Тодорова
Първомай А. Липова
А. Липова
Ц. Димитрова Ц. Димитрова
Е. Ангелова

7. Личностна подготовка
на детето за училище

Лекциябеседа

Учители

22

3

директор

Септември
2020 – май
2021

Първомай И. Иванова

Е. Ангелова
И. Иванова

М. Симеонова М. Симеонова
А. Спасова

А. Спасова

2. Извънучилищна квалификация
Брой Обучител/ Обща цена Начин на Срок / Място на Отговорник за
Форма Целева Брой
участакадеобучителна
на
финанси- период провеж- провеждане на
група
на
ници мични институция/ обучението ране
дане
обучението
провеж
часове ако е ясна/
прогнозна
дане
№

Тема

1.

Курс

Учители

21

16

Курс

Учители

21

16

Педагогическа работа с детски
потребности, в контекста на
позитивната мотивация
2. Проактивно образование за
личностна перспектива

"Институт за 1488.00 лв. Община 09.2020 Първомай Н. Чепишева
човешки
Първо-май
–
М. Манахилова
ресурси"
05.2021
ООД
Евроклас
консулт
ЕООД

1488.00 лв. Община 09.2020 Първомай Н. Чепишева
Първо-май
–
М. Манахилова
05.2021

3. Социални умения и емоционална
интелигентност – как да ги
формираме и развиваме

Курс

Учители

21

16

ДИПКУ
Ст. Загора

1488.00 лв. Община 09.2020 Първомай Н. Чепишева
Първо-май
–
М. Манахилова
05.2021

V. Заложени средства за квалификация на ДГ.
ДГ „Осми март”, гр. Първомай не работи с делегиран бюджет. Средствата за квалификация са процент от годишните средства за работна
заплата на педагогическия персонал равняващ се на 1,2 % от ФРЗ на педагогическия персонал, заложени в бюджета на Община
Първомай за 2020 г. – функция „Образование“, дейност ДГ в размер на 4464,00 лв.
V. Контрол по изпълнението на плана.
Директорът възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:
• В частта извънучилищна квалификация – гл. учител М. Манахилова
• В частта вътрешноучилищна квалификация – гл. учител М. Манахилова
• В частта финансиране на квалификацията – Б. Славова – гл. счетоводител в Подел. „Образование и култура” общ. Първомай
Правила
за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа

1. Всички педагогически специалисти имат право да участват във форми на вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация,
след подадено заявление.
2. С предимство се ползват новоназначените учители, учители на постоянен или срочен трудов договор за не по-малко от една
година.
3. Всеки педагогически специалист е длъжен да участва най-малко в една външна квалификационна дейност за година, която да е с
продължителност 16 академични часа / или две по 8 академични часа/ и присъден 1 квалификационен кредит /или два по 0,5
квалификационни кредита/

4. При заявено желание за участие в квалификационна форма по ПУП извън одобрения План за квалификация от ПС, чрез
самофинансиране, директорът е длъжен да осигури служебен отпуск.
5. При набиране на извънбюджетни средства, същите се ползват с решение на ПС за вида, формата и участниците в
квалификационната дейност

