
                                    

ДЕТСКА   ГРАДИНА   “ ИЗВОРЧЕ “ гр.Шумен 

ул. “ Кирил и Методий “ № 57; тел. 054/87 70 74; e-mail: zdg35@abv.bg 

 

План за квалификационна дейност за уч.2022/2023 учебна година 

                 

Утвърдил: 

                Заповед № 11/15.09.22г. 

 

1.Квалификационна дейност в детската градина, съгласно чл.223 от ЗПУО – минимум 16 академични часа 

№           Тема         Целева група             Форма Период на                   

провеждане 

     Академични часа     Отговорник 

1. „ Приказна математика в 

ДГ“ 
 1-директор 

1- ст.у-л    по 

музика 

      7-ст.учители 

1-учител 

  

             лекция 
 

м. октомври 

2022год. 

 

           2 часа 

 

Учител :П. Маринова 

2. „Интегриране на 

проектната дейност в 

обучението по 

математика в ПУВ“ 

1-директор 

1- ст.у-л по      

музика 

   7-ст.учители 

              1-учител 

 

        практикум 

 

м .ноември 

2022год. 

 

          3часа 

 

Ст .учител :З. Вичева 
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                                         2.Непедагогически специалисти 

 

№   

          Тема 

 

 Целева група 

   

   Участници 

 

      Форма 

 

Време на 

провеждане 

 

Продължителност 

 

 Отговорник 

1. Лична хигиена на 

персонала ,работно 

облекло ,здравни 

книжки 

 

Непедагогически  

персонал 

Помощник-

възпитател, 

Чистач, 

Готвач, 

Помощник-

готвач 

 

        беседа 

 

 

  м. октомври 

        2022г. 

 

 

от 13.00 до      

14.00часа 

 

 

 Мед. сестра 

3. „ Ролята на ДГ за 

формиране на 

екологична култура у 

децата от ПУВ“ 

1-директор 

1-ст.у-л по музика 

7-ст.учители 

1-учител 

 

           семинар 

 

 

м .февруари 

2023год. 

 

 

             2час 

 

 

Ст.учител:П.Кюркчиева 

4. „ Арт – техники в ДГ“ 1-директор 

1-ст.у-л по музика 

7-ст.учители 

              1-учител 

 

           практикум 

 

м. март 

2023год. 

 

           2 часа 

 

Ст .учител :З .Николова 

5. „Ленд – арт и ефимерно 

изкуство –приближаване 

на децата към природата 

чрез изкуство“ 

1-директор 

1-ст.у-л по музика 

7-ст.учители 

          1-учител 

 

            тренинг 

 

       м. април 

2023год. 

 

            2часа 

 

Ст .учител :К. Василева 



2. Водене на 

задължителна 

документация 

,съгласно 

изискванията на 

РЗИ. 

 

Непедагогически 

персонал 

Помощник-  

възпитател, 

Чистач, 

Готвач, 

Помощник-

готвач 

 

        беседа 

 

  м. декември 

2022г. 

 

 

от 13.00 до      

14.00часа 

 

 

 Мед .сестра 

3. Дезинфекционна 

програма-указания 

и инструкции 

 

Непедагогически 

персонал 

Помощник-

възпитател, 

Чистач, 

Готвач, 

Помощник-    

готвач 

 

        лекция 

 

  м. февруари 

       2023г. 

 

от 13.00 до      

14.00часа 

         

 

 

   Мед. сестра 

                                         

 

3.Квалификации извън детската градина, съгласно чл.222 от ЗПУО – по 48 академични часа за периода на атестиране. 

 

№   

          Тема 

 

 Целева група 

   

Обучител/обучителна 

институция 

 

      Форма 

 

Период на 

провеждане 

 

 Финансиране 

 

 Отговорник 

1. „STEM – прилагане 

на 

интердисциплинарен 

подход в ДГ“ 

педагогически 

специалисти 

 

         

           РААБЕ 

 

     тренинг 

 

по договаряне 

        

 

     Бюджет ДГ 

 

  директора 

2. „Ефективно 

взаимодействие и 

сътрудничество с 

родителите на 

 

педагогически 

специалисти 

 

 

          РААБЕ 

 

        

     тренинг 

 

 

по договаряне 

 

 

    Бюджет ДГ 

 

 

   директора 



 

 

 

 

 

децата в ДГ в 

електронна среда“ 

3. Обучителни 

програми на 

издателство „ Бит и 

техника“ 

 

педагогически 

специалисти 

 Издателство 

     „ Бит и техника“ 

 

 

     онлайн 

обучение 

       

 

по договаряне 

 

   безплатно      

 

педагогически 

специалисти 


