
 

 

 

 

 



Септември /15.09./ 2021г 

І. Педагогически съвет:  

1. Актуализиране и приемане Правилника за дейността на детската 
градина.  

2. Актуализиране и приемане Правилника за вътрешния трудов ред на 
ДГ.  

3. Обсъждане и приемане Годишния комплексен план за учебната 
2021/2022 год. и План за работа на Педагогическия съвет за учебната 
2021/2022 година. План за контролна дейност на Директора; Етичен 

кодекс 

4. Обсъждане и приемане Вътрешните правила за организация на 
квалификационната дейност в ДГ ‘’Maлина’’ .  

5. Обсъждане и приемане  на План за организирането на възпитанието и 

обучението по БДП за уч. 2021/2022г. Приемане на План за работа на 

Комисията по БДП при ДГ за уч. 2021/202г 

6. Актуализиране и приемане на Правилник за безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд в ДГ “Малина‘‘.  

7. Актуализиране и приемане на План за действие при бедствия, 
аварии и катастрофи   

8. Обсъждане и приемане на критерии за оценка на постигнатите 
резултати от труда на педагогическите специалисти през учебната 
2020/2021 г.  

9. Утвърждаване списъчния състав на групата и екипа.  

10. Утвърждаване на дневния режим и седмичното разпределение на 
разновъзрастовата  група.  

11. Утвърждаване на Програмната система за 2021/2022 г.  
12.Актуализиране  на Стратегия за развитие на ДГ 

13. Организация на учебно-възпитателната работа през учебната 
2021/2022 година.  
14.Приемане правила и процедура по превенция на насилието над деца. 

Решение за допълнителни дейности извън ДОС. 

15. Запознаване с промени в нормативната уредба и методически 
насоки за работа.  

16. Избор на членове и председатели на комисии.  
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 Октомври / 22.10.2021г/ 

1. Приемане на План за организиране и ръководство на спасителни и 

аварийни дейности през зимния период и при усложнена зимна обстановка 

в ДГ 

2. Работа с родителите – отчет на групата.  

3. Обсъждане резултатите от входното равнище на децата. Приемане мерки 

за повишаване качеството на образованието. 

4. Обсъждане проблеми в адаптацията на 3-годишните деца  

5.Приемане календарен план на празниците и развлеченията в ДЗ 

4.Организация и провеждане на коледните празници 

 Декември /16.12.2021г  

1. Отчитане на решенията от предходни ПС. 

2. Информация на резултатите от контролната дейност на Директора за 

първото полугодие на учебната година. 

3. Отчет на групата –работа с родителите, обогатяване на МТБ. Проблеми 

по възпитателната работа в ДГ. 

 Февруари /03 .02.2022г/ 

1. Отчет на финансовата 2021г. 

 2. Обсъждане информация на учителя на група относно училищната 

готовност на децата –междинно ниво.  

3. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от децата и 

предложения за съвместни мерки учителите на групата  с цел подобряване 

на образователните резултати 

4.Анализ на организация за следващата учебна година / пълняемост на 

групата ,  запознаване с новоизлели помагала и др./ 

 5.Предложения за пролетните празници. 

  Tекущи 

Април /18.04.2022г 

1. Отчитане изпълнението на взетите решения от преходния ПС.  

2. Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2022г. - 

изводи и препоръки.  

3. Обсъждане на казуси и идеи за повишаване ефективността на работа  

4.Отчет на тематичната подкрепа 

5. Информация за постигнатите резултати в обучението по  БДП 

6 Приемане на програма за изпращане на децата от ДГ и 1 юни. 

7. Текущи 

Юни/09 .06.2022г 

1. Отчет на групата за резултатите от учебната 2021/2022г.- анализи, 

проблеми, резултати от проверката на изходното равнище на децата, 

работа с родителите, обогатяване на МТБ.  

2. Доклад –анализ за контролната дейност на директора за учебната 

2021/2022г.  

3. Отчитане на резултатите от квалификационната дейност в ДГ. 



4.Вземане решение за участие на колектива в диференцираното заплащане. 

Избор на критерии. Комисия за оценяване на колектива в 

диференцираното заплащане.  

5. Обсъждане на задачите за подготовка на ДГ за новата учебна година.  

Доклад –анализ на педагогическия.контрол – резултати, изводи, 

препоръки 

6. Отчет на комисията по БУВОТ 

7. Отчет по план БАК и БДП 

 

Настоящият план за работата на педагогическия съвет е неделима част от 

годишния комплексен план на ДГ „Малина”, приет на Педaгогически съвет 

на 15.09.2021 година с Протокол № 1.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


