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Директор

ПЛАН
ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
Планът за работата на педагогическия съвет е приет на проведено заседание на
Педагогическия съвет на 14.09.2018г. – Протокол № 1 от 14.09.2018г.

учебна 2018-2019 година

№
по
ред

МЕСЕЦ

ДНЕВЕН РЕД

1

септември

2

ноември

3

януари

1.Приемане на Годишен план на ДГ
2.Приемане Правилника за дейността
3.Приемане Плана за контролната дейност
4.Приемане Плана за квалификационната дейност
5.Приемане План на заседанията на Педагогическия
съвет
6. Утвърждаване на Програмната система на ДГ и
седмичното разпределение.
7. Определяне на педагогическите екипи.
8.Приемане на План на БАК.
9.Приемане на План за празници и развлечения в
детското заведение.
10.Утвърждаване на критериите и показателите за ДТВ
11.Избор на комисии.
12. Приемане на Правилник за здравословни и
безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
13.Приемане на план по БДП.
14. Приемане на Стратегията за развитието на ДГ
„Пролет” .
15.Приемане на Програма по БЕ
16.Приемане на план за работа с родители.
17.Приемане на правила за поведение в групите
18. Приемане на Програма за здравно образование на
децата.
19.План за завишаване квалификацията на помощни –
възпитателите.
20. Правила на групата.
21.Програма за предоставяне на равни възможности за
приобщаване на деца от уязвими групи.
22. Приемане на мерки за повишаване на качеството на
образованието.
23. Други – вземане на решение за отбелязване на
извинените отсъствия в дневника с противоположна
диагонална черта.
1.Приемане на План за осигуряване на нормален учебен
процес през зимните месеци
2.Приемане Плановете на постоянните комисии
3.Информация за здравословното състояние на децата
от медицинската сестра
4.Обсъждане и анализ на резултатите от входящата
диагностика.
5. Възможности за ефективна подкрепа на личностното
развитие на детето.
1.Доклад-анализ на директора за резултатите от
контролната дейност за първото полугодие.
2.Представяне на докладите на учителите за първото

полугодие на учебната година
4

февруари

5

април

6

май

1.Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа
през първото полугодие
2. Отчет за дейността на постоянните комисии
3.Избор на учебни помагала за следващата учебна
година
4.Анализ на резултатите от изпълнение на планираните
мероприятия по Годишния план.
1.Обсъждане проблемите в урочната работа по
образователни направления и приемане на насоки по
преодоляването им.
2.Резултати от контролната дейност на директора
3.Разглеждане на предложенията за награждаване на
изявени учители и деца по случай 24 май
1.Отчет на резултатите на учебно-възпитателната
работа през учебната година и изпълнението на
Годишния план
2. Отчет на дейността на комисиите
3.Обсъждане резултатите от изходящата диагностика
на децата
4.Обсъждане и приемане на Доклад-анализ за
резултатите от учебно-възпитателната работа през
учебната година
5.Обсъждане и приемане на План за лятната работа

Настоящият План за заседанията на Педагогическия съвет е неделима част от
Годишен план на ДГ „Пролет”, приет на заседание на Педагогическия съвет на
14.09.2018г. с Протокол №1 от 14.09.2018г.

Кремена Георгиева
директор

