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Планът е приет по Решение на ПС с Протокол № 12/09.09.2021 г., 
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Теми и график на заседанията на педагогическия съвет 

Месец септември 

1. Отчет за изпълнение на план – графика за работа през лятото  

2. Информация за нови и промяна в нормативните документи за системата на образованието . 

3. Избор на секретар на ПС. 

4. Запознаване с правилника за вътрешния трудов ред.  

5. Актуализиране правилника за организиране на дейността в ДГ. 

6. Приемане на нова Стратегия та ДГ. 

7. Актуализиране на ВПРЗ. 

8. Приемане на вътрешноинституционални документи за формално съответствие с изискванията 

на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и 

училищното образование – политики за превенция и интервенция; за личностно развитие на 

детето; за изграждане на позитивен организационен климат; процедури за действие в случай 

на тормоз и насилие 

9. Приемане на годишен план за дейността на детската градина с приложени към него: План – 

график за работата на педагогическия съвет; План за контролната дейност на директора; План 

за квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа; План за дейностите по БДП; 

План за взаимодействие с родителите 

10. Приемане на организация на работа на детската градина 

11. Приемане на организация на дневния режим 

12. Приемане график на дежурните  групи  

13. Предложение за педагогически дейности, които не са дейност на детската градина, но детската 

градина може да осигури условия за организирането им на територията си   

14. Утвърждаване на постоянни комисии 

15. Приемане график за приемно време на директора и педагогическите специалисти 

16. Актуализиране и допълнение на: 

 Програмна система като част от Стратегията за развитие на детската градина 

 Етичен кодекс 

17. Приемане плановете на комисиите за новата учебна година. 

18. Приемане на Стратегия за превенция на агресивното поведение при подрастващите. 

19. Организационни въпроси – уточняване графика за срещи с родителите по групи. 

 

Месец септември 

     1. Запознаване с правилника за ЗЗБУТ. 

     2. Актуализиране плана за защита при бедствия на пребиваващите в ДГ „ Зорница“. 

 3. Обсъждане на срещи с родителите за запознаване  на родителите с дейностите по спечелените 

Проекти на детската градина: по Национална програма „Успяваме заедно“ Модул 1 „ Хубаво е в 

детската градина; Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и 

Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - „Подкрепа за приобщаващо 

образование“, 

   4. Приемане План и комисия за действие при терористична дейност. 

5. План и Програма за повишаване качеството на образованието в ДГ “Зорница“–график, критерии, 

принципи и т.н. 



6. Приемане на пропускателен режим. 

7. Обсъждане на правила дарения за учебната 2021/2022г. 

8. Обсъждане на празничен календар на детската градина за учебната година 

9. Разглеждане и актуализиране критериите за диференцирано заплащане за  постигнати резултати 

от труда на педагогическите специалисти през учебната 2020/2021 г. 

10.Избор на комисия за оценка по показатели и критерии от карта за диференцирано заплащане на 

учителите. 

11. Определяне на критерии и показатели за ДТВ за постигнати резултати от труда на    

непедагогическия персонал през учебната 2020/2021 г. 

12. Избор на комисия за оценка по показатели и критерии от карта за диференцирано заплащане 

   на непедагогическия персонал 

 

 

 

Месец октомври 

1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет 

2. Приемане на графици и тематични разпределения на педагогически дейности, за които са 

предоставени условия за организиране и които не са дейност на детската градина 

3. Приемане на план за профилактика на болестите и промоция на здравето 

4. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета за III-то тримесечие на 2021г. 

5. Разглеждане на социалното и личностното развитие на децата. 

6. Приемане план за осигуряване на учебен процес при зимни условия. 

 

Месец декември 

1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет 

2. Анализ на резултатите от постиженията на децата в началото на годината 

3. Информация за здравословното състояние на децата 

4. Обсъждане актуализацията и обогатяването информацията в сайта на детската градина 

5. Обсъждане на работата с родителите в групите. 

6. Приемане на условия за план прием за новата учебна година. 

7. Избор на комисия за прием на деца в ДГ „Зорница“ за учебната 2022/2023година 

8. Обсъждане на работата по проектите по Национални програми 

Месец януари 

1. Обхват на децата подлежащи на задължително обучение в подготвителна група за новата 

2022/2023 година 

2. Провеждане на периодичен инструктаж 

3. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет 

4. Анализ на отсъствията на децата и предприетите мерки в съответствие с Механизъм за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на 

децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст  

5. Отчет на комисията по даренията за 2021 год. 



6. Приемане на проект  „ Моята детска градина- моят зелен кът от природата“по Национална 

Кампания   „За чиста околна среда-2021 “ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. 

7. Приемане на  комисия за изработване проект за подпомагане на физическото възпитание и 

спорта на децата по реда на ПМС № 46/19.03.2020г. през 2022 година 

8. Информация за изпълнението на бюджета за 2021 година и запознаване с проектобюджета на 

детската градина за 2022 година. 

Месец февруари 

1.  Участия на педагогическите специалисти в предстоящите  Конференции, национални конкурс 

за дидактичните игрови материали ,областни конкурс  и „Панаромата на предучилищното 

образование"  

2.  Приемане на комисии за  разработване и участие в Национални Програми и Проекти на МОН 

за 2022 година. 

3. Приемане на   проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата по реда на 

ПМС № 46/19.03.2020г. през 2022 година 

4. Избор на познавателни книжки и учебни пособия за Подготвителните групи 

5. Приемане план за закаляване през пролетно-летния сезон. 

 

Месец март – тематичен педагогически съвет 

    Тема: "Окуражаващо общуване в ДГ“ 

 

Месец април 

1.Отчитане на постигнатите резултати по проектите на  Националната Програма „Успяваме 

заедно“Модул 1 „ Хубаво е в детската градина; Проект „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“, финансиран от ОП НОИР; Проект „Подкрепа за приобщаващо 

образование“  финансиран от ОП НОИР;    

Месец май 

1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет 

2. Отчет за здравословното състояние на децата през учебната година 

3. Отчет на дейността на постоянните комисии 

4. Номиниране на учители за награждаване по повод 24 май 

5. Определяне режима на работа и критериите за сформиране на сборните групи през лятото  

6. Анализ на резултатите от постиженията на децата в края на годината 

Месец юни 

1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет 

2. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа, контролната дейност и изпълнението 

на годишния план. 

3. Отчитане на резултатите по проект на  Националната Програма“ Успяваме заедно“  



4. Презентиране на работата през годината по групи 

5. Приемане на план за работа през лято 2022 година 

6. Отчет на изнесено обучение (външноинституционална квалификация)  

7. Определяне състава на  комисии за изработване плановете за новата учебна 2022/2023 година 

Педагогически съвещания: 

м.септември: 

 Обсъждане темите за квалификация на педагогическите кадри . 

 Изготвяне на предложения за работа по мини проекти в ДГ. 

 Определяне на дати за организационните срещи с родители. 

 Обсъждане изготвянето на Програмна система на ДГ, месечните разпределения, 
седмичните разписания на групите и попълването на задължителната 

документация на групите. 

 Организиране на дейностите по откриването на учебната година. 

м.октомври : 

● Обсъждане на есенните тържества 
● Обсъждане на текущи въпроси по годишния план. 

м.декември : 

● Обсъждане на коледните тържества. 

● Обсъждане на работа при сборни групи. 

м.февруари: 

● Приемане на план-сценарий за 3-ти март. 
● Обсъждане за провеждане на 8 мартенски и пролетни празници по групи. 

      м.април: 

● Обсъждане на диагностичните процедури за изходно ниво. 
● Обсъждане на организацията на тържеството за изпращане на децата от IV 

та група в първи клас. 

 

     Настоящият план за работата на педагогическия съвет е неделима част от годишния 

план на ДГ „Зорница” и е приет с Решение на Педагогически съвет с Протокол № 12 

на 09.09.2021 година  

 



 


