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ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА
ДГ „ВЯРА,НАДЕЖДА,ЛЮБОВ“ ГОРНА МАЛИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

Планът на педагогическия съвет е приет на Педагогически съвет с протокол №
01/03.09.2021 г.
Организацията и дейността на педагогическия съвет към ДГ“Вяра,Надежда,Любов“
Горна Малина са съобразно изискванията на чл.262, чл.263 и чл.264 на ЗПУО.
План за работа на педагогическия съвет на ДГ „Вяра,Надежда,Любов“ Горна Малина за
учебната 2021/ 2022 година.
Време на провеждане
М.септември

М.октомври

Дневен ред
Организационен педагогически съвет :
 Избор на секретар на педагогическия съвет за
учебната 2021/2022 година.
 Приемане на План за работата на педагогическия
съвет за учебната 2021 / 2022 година .
 Насоки за възпитателно образователната работа в ДГ,
мерки за работа в условията на извънредна
епидемична обстановка, организиране на родителски
срещи.
 Актуализаране
/
приемане
на
документи,
регламентираци дейността на детската градина във
връзка с нормативната уредба в образованието:
- Разпределение на деца и персонал по групи;
- Годишен комплексен план за дейността на
детската градина;
- Правилник
за
дейността
на
ДГ“Вяра,
Надежда,Любов“;
- План за контролната дейност на директора;
- План за квалификационните дейности;
- Обсъждане и приемане на програма за
предоставяне на равни възможности за
приобщаване на децата от уязвими групи;
- Обсъждане и приемане на Програма за
- превенция на ранно напускане на ДГ“Вяра,
Надежда, Любов“
- И други;
 Избор на комисии;
 Обсъждане на форми и методи на входящо ниво по
групите и определяне на срока за обобщаването им;
 Решения за педагогически дейности, които не са
дейност на детската градина;
Организационен педагогически съвет :
 Обсъждане резултатите от проследяване на
развитието на децата – входно ниво и приемане на
мерки на подобряване на образователните
резултати на децата;
 Обсъждене на Празничен календар за учебното
време на учебната 2021/2022 година.

М.декември

М.януари
М.февруари

М.март

М.април
М.май

М.юни

 Представяне на финансовия отчет на бюджета за
изтеклото тримесечие м.юли – м.септември 2021
година.
 Отчитане на резултатите от текущия контрол и
обмяната на опит;
 Теоритично обсъждане на темата от тематичната
проверка – представяне на научни съобщения от
учителите на всяка възрастова група.
 Съгласуване приема на деца в ДГ “Вяра, Надежда,
Любов“ за учебната 2021/2022 г.
 Представяне на финансовия отчет на бюджета за
изтеклото тримесечие м.октомври – м.декемри 2021
година.
 Обсъждане на резултатите от междинното оценяване
на индивидуалното развитие на децата и
предприемане на мерки за оптимизиране при
необходимост;
 Запознаване с проекто бюджета на ДГ “Вяра,
Надежда,Любов“ за 2022 година
Организационен педагогически съвет :
 Запознаване с резултатите от контролната дейност на
директора;
 Избор на познавателни книжки и учебни помагала за
учебната 2022/2023 година;
 Обсъждане на предложения за номиниране на
педагогическите специалисти във връзка с 24 май;
 Представяне на финансовия отчет на бюджета за
изтеклото тримесечие м.януари – м.март 2022
година.
Тематичен педагогически съвет
 Обсъждане на краен срок за представяне на
резулатите от изходно оценяване на индивидуалното
развитие на децата и готовността им за училище;
 Отчет за педагогическата,
квалификационна и контролна дейност;
 Обсъждане и приемане на предложения за
поощряване
на
деца,
педагогически
и
непедагогически персонал с морални и материални
награди ;
 Определяне на комисия за оценка на постигнатите
резултати от труда на педагогическите специалисти в
ДГ“Вяра, Надежда, Любов“ за учебната 2021/2022
година;
 Обсъждане на План за работата на детската градина
през неучебно време;
Организационен педагогически съвет :
 Съгласуване на приема на 5 и 6 годишни деца в ДГ
“Вяра, Надежда, Любов“ за учебната 2022/2023 г.

 Съгласуване на приема на деца в яслена, първа и
втора възрастови групи в ДГ “Вяра, Надежда,
Любов“ за учебната 2022/2023 г.
 Представяне на финансовия отчет на бюджета за
изтеклото тримесечие м.април – м.юни 2022 година.

М.юли
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