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ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ 

Организацията и дейността на педагогическия съвет при ДГ „Изворче“ са съобразени с 

изискваниятана чл.262, чл.263 и чл.264 на ЗПУО 
 

I.ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  М.09.2021 

 

1.Анализ на относно готовността за успешно започване на новата учебна 

година 

2.Обсъждане и приемане на годишния план за учебната 2021/2022 година, в 

т.ч.: 

2.1.План за работата на педагогическия съвет; 

2.2.План за контролната дейност ; 

2.3.План за квалификационната дейност; 

2.4.План за взаимодействие с ОС и семейството; 

3. Приемане на Правилник за работа на ПС 

4.Актуализирани  на длъжностните характеристики: 

4.1. -педагогически персонал 

4.2. -непедагогически персонал 

4.3. -пом.възпитатели 

4.4. -огняр,съвместяващ длъжността работник-подръжка 

5. Приемане  на Становище на Обществения съвет за съгласуване на : 

- Актуализирана Стратегията за развитие на ДГ за периода 2020-2024г и 

План за действие към нея 

- Актуализирана Програмната система на ДГ за периода 2020-2024г  

6.Приемане на екип за подкрепа на личностното развитие 
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7. Приемане на координатор за приобщаващо образование 

8.Приемане на  координационен съвет по Механизъм за противодействие 

на училищния тормоз 

9. Приемане на координатор за работа с деца в риск 

10.Организационни моменти за проследяване постиженията на децата на 

входно ниво 

11.Приемане на екип за диференцирано заплащане  

12.Приемане на други вътрешни документи от   задължителната  

документация на детската градина: 

12.1.Сведение за организиране дейността на децата в Списък – Образец 

№2, деца със СОП 

13.3. Актуализирана Програмна система на ДГ“Изворче“ за периода 

2020/2024  , като част от Стратегията за развитие на детската градина 

13.1. Мерки за повишаване качеството на възпитание, обучение и 

социализиране на децата 

13.2.Годишно тематично разпределение за всяка възрастова група. 

Взаимодействие с програмите по «Гражданско образование, здравно 

образование, екологично и интеркултурно образование»,БАК 

13.3. Целодневна организация на учебния ден в учебно време за периода 

15.09.2021-31.05.2022г за всяка група, в съответствие с ДОС. Целодневна 

организация в неучебно време за периода 01.06.2022-14.09.2022г. 

13.4План-програма за здравно, екологично, интеркултурно и гражданско 

образование за всяка група 

13.5. Вътрешни правила   за обхващане и задържане в образователната 

система на деца в задължителна предучилищна възраст 

13.6.Механизъм за училищен тормоз на децата. План за работата на 

координационния съвет 

13.7.План-програма за взаимодействие с Обществен съвет. Правилник за 

създаване, устройство, организация на дейностите на Обществения съвет . 



План- програма за партньорство и сътрудничество  с обществени 

организации и институции 

13.8.Правилник за дейността на ДГ 

13.9.План за сигурност при противодействие на тероризма.Инструктаж за 

поведение действие на децата и персонала 

13.10.План за действие при подготвен или извършен 

терористичен акт. 

13.11. План-програма за превенция на ранното напускане на децата от 

детска градина 

13.12.Мерки за приобщаващо образование . 

13.13.План-програма за взаимодействие със семейството и  споразумение 

за сътрудничество.  

 13.14.Вътрешни правила за методичните кабинети 

13.15.Вътрешни правила за подбор на персонал 

13.16.Инструктаж за достъп на ДАНС 

13.17.Квалификационен план на ДГ. Правила за квалификационна дейност 

13.18.План за пропускателния режим. Приемане на правилник за 

пропусквателния режим. 

13.19. Приемане на план-график за провеждане на консултации с 

родителите на децата за всяка група. 

13.20.Приемане на график за провеждане на родителски срещи за всяка 

група. 

14. Приемане на информация за публикувани материали в сайта на ДГ за 

уч.2021-2022г   

15.Приемане на Решения на ПС 

I.ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  М.11.2021 

1.Отчитане на проведените диагностични процедури   

в началото на учебната година  



2.Определяне на дейности, процедури, критерии, показатели и 

инструменти за самооценка на качеството на образователния процес в 

детската градина.  

3. Анализиране на резултатите от самооценяването и предлагане на мерки 

за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на предоставеното 

образование. 

I.ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  М.02.2022 

1.Отчет  на първото полугодие на учебната година   

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ –М.04.2022 

1. Отчитане изпълнението на решенията от предходния ПС. 

2. Дискусия за толерантното поведение 

3. Избор на помагала за работа с децата от подготвителните групи за 

следващата учебна година. 

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ –М.06.2022 

1. Приемане на Доклад – анализ за дейността на детската градина през 

учебната 2021 / 2022 г. 

2. Отчитане на резултатите от изходящата диагностика – по групи и за 

детската градина като цяло 

3. Отчитане на резултатите от квалификационната дейност в детската 

градина. 

4. Отчет на резултатите от цялостната проверка и контролната дейност 

на директора и ЗДУТД. 

5. Проблеми и постижения на резултатите от ВОР през учебната година 

по групи и Комисии. 



6. Анализ на резултатите от дейностите по хигиена, здравеопазване и 

безопасни условия на труд и възпитание. 

7. Избор на Комисия за изготвяне на предложения за ГКП през новата 

учебна година 

8. Приемане на график за извършването на ремонтни и други дейности 

от битов характер 

9. Насоки за работата през летния сезон. 

10. Решения на педагогическия съвет 


