
     

  
  
  
  
       

 

 

П Л А Н 

      ЗА  РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  СЪВЕТ 

                        ЗА УЧ.2022/2023 год. 

 

 

Приет с решение на Педагогическият съвет-

Протокол № 6/12.09.2022г и утвърден със 

заповед на директора № 97/13.09.2022г             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Педагогическият съвет е специализиран  орган за разглеждане  и решаване на основни 

педагогически въпроси. На основание  чл.262, ал.2 от  ЗПУО в състава на педагогическия съвет 

се включват всички учители  , които  са  в състава  на  педагогическия  персонал  на детската  

градина.На основание чл.262 , ал.3 от ЗПУО  директорът на детската градина е председател на 

педагогическия съвет.  Директорът на детската градина ,  в качеството си на председател на 

педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет  на заседанията на 

педагогическия съвет, като му предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, 

които предстои да бъдат обсъждани. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                        М Е С Е Ц  С Е П Т Е М В Р И   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  № 1                                                                                                                               

ДНЕВЕН РЕД:          

1.Приемане на Стратегията  за развитие на детската градина. 

2.Приемане на Правилника за   дейността на Детска градина „Щастливо детство” село Брест.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.Приемане на Годишен комплексен план за учебно-възпитателната работа в Детска градина 

"Щастливо детство" през учебната 2022/2023 година  със съпътстващата  го  задължителна 

документация.Приемане на насоките за организиране учебно-възпитателната работа.   

4.Утвърждаване  броя на групите в детската градина и броя на децата в групите. 



     

  
  
  
  
       
5.Приемане на  формите  на обучение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6.Припомняне на длъжностните характеристики.     

7.Обсъждане и приемане за вътрешни правила за работна заплата. 

Отговорник: Директор                                                                                                                                                           

Срок: 10.09.2022г.    

                                                                                                                                                                                                                                                                         

М Е С Е Ц  О К Т О М В Р И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ № 2                                                                                                                          

ДНЕВЕН РЕД:   

1.Приемане на Правилника за вътрешният трудов ред  на Детска градина „Щастливо детство”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.Приемане на Правилник за осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 

Детска градина "Щастливо детство".  

3.Обсъждане на резултатите от  проследяването на постиженията на децата в началото на 

учебната година.       

                                                                                                                                                                                                                                     

4.Текущи въпроси.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Отговорник: Директор                                                                                                                                                           

Срок:15.10.2022г.              

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  № 3                                                                                                                                

ДНЕВЕН РЕД:                                                                                                                                                             

1.Обсъждане  на резултатите от учебно-възпитателната работа за времето от 15.09.2022г. до 

23.12.2022г.                                                                                                                                                                  

2.Отчет на директора относно педагогическия и административен контрол.                                                                                                  

3.Обсъждане и приемане графика за отпуските на персонала за месец януари 2023г.   

4 .Докладване  от учителите по групи относно спазване на приетата   програма за превенция на 

ранното напускане на училище. 

 5.Текущи въпроси.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Отговорник: Директор и учители  по групи                                                                                                                                               

Срок:23.12.2022г.                           

                                                                                                                                                                                                                                                         

М Е С Е Ц   М А Р Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  № 4                                                                                                                                      

ДНЕВЕН РЕД:                                                                                                                                                             

1.Отчет за дейността на Детска градина "Щастливо детство" с.Брест през първото полугодие на 



     

  
  
  
  
       
учебната 2022/2023 година .                                                                                                                                                     

2.Резултати от наблюденията и проверките по спазване правилата за вътрешния трудов ред в 

Детска градина „Щастливо детство” село Брест.                                                                                                                                                   

з.Обсъждане на учебно-възпитателната работа в четвърта   възрастова  група "Слънце".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Отговорник:Директор, учители от подготвителна група                                                                                                                                             

Срок: 05.03.2023г.            

                                                                                                                                                                                               

М Е С Е Ц   М А Й                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  № 5                                                                                                                                   

ДНЕВЕН РЕД:                                                                                                                                                             

1.Анализ на посещаемостта на децата през учебната  2022/2023 година.                                                                                                                  

2.Отчитане на резултатите от цялостната възпитателно-образователна дейност на Детска 

градина "Щастливо детство"с.Брест.      

3.Обсъждане на резултатите от проследяването на постиженията на децата в края на учебната 

година.  

4. Отчитане на дейността на комисията по БДП в детската градина.                                                                                                             

 отговорник: Директор, учители  по групи                                                                                                                                                  

Срок30.05.2023г.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


