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П  Л  А  Н 
 

 

ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

В ДГ “БИЛЯНА“ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С плана за Плана за работа на ПС са запознати членовете на педагогическия колектив на 

проведено заседание на Педагогическия съвет – Протокол № 7 от 13.09.2019г.   
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Организацията и дейността на педагогическия съвет при ДГ „Биляна“ са съобразени  с 

изискванията на чл.262, чл.263 и чл.264 на ЗПУО. 

 

I.Първо заседание през месец септември – 13.09.2019г.: 

1. . Обсъждане и решение за организацията на работа през учебната 2019/2020г. – 

разпределение на децата и персонала по групи, утвърждаване на списъчните състави. 

2. Определяне на секретар на ПС за учебната 2019/2020г. 

3. Обсъждане и приемане на Стратегия за развитие на ДГ и Програмна система – 2019-2023г. 

4. Обсъждане и приемане на Годишния план за учебната 2019/2020г., Плана за 

квалификационната дейност, Плана за работата на педагогическия съвет и Плана за 

контролната дейност на директора. 

5. Обсъждане и приемане на Етичен кодекс и Комисия по етика. 

6. Обсъждане и приемане на Механизъм за превенция на тормоза и насилието, План за 

действие и Правила при случаи на насилие, Избор на Координационен съвет 

7. Обсъждане и приемане на Правилник за дейността на детската градина. 

8. Обсъждане и приемане на Правилник за вътрешния трудов ред. 

9. Обсъждане и приемане на Програма за приобщаващо образование. Избор на координатор 

за дейностите по ОПЛР и ДПЛР. 

10.Обсъждане и приемане на нова организационна структура за екипна работа на 

педагогическите специалисти.  

11. Обсъждане и приемане на плановете за дейността на екипите за учебната 2019/2020 

година. 

12. Решение за учебните помагала, с които ще работят Първа и Втора възрастови групи през 

учебната 2019/2020г. 

 

 

II. Второ заседание праз месец септември – 16.09.2019г. 

1. Решение за  Допълнителните педагогически услуги, които ще се провеждат в ДГ срещу 

заплащане от родителите. 

2. Приемане на Правила за дейността на ЕПЛР 

3. Организационни въпроси. 

4. Представяне на съставите на утвърдените в ДГ „Биляна“ комисии и екипи: 

4.1. Екип за обща подкрепа на личностното развитие на децата в ДГ. 

4.2. Екипи за допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата със СОП. 

4.3 Комисия по Безопасност на движението по пътищата; 

4.4. Комисия за Оценка на труда на учителите за изминалата учебна година; 

5. Обсъждане и приемане на критерии и показатели за извършване на оценка труда на 

учителите за учебната 2018/2019г. 

6. Обсъждане и приемане на плана и програмата за дейността на Комисия по безопасност на 

движението по пътищата. 

7. Обсъждане и приемане на планове на екипите за обща и допълнителна подкрепа на 

личностното развитие на децата от ДГ „Биляна“. 

 

 

III. Заседание през месец Ноември 2019г.  

1. Анализ и обсъждане на резултатите от проведената диагностика на входно ниво на децата 

от различните възрастови групи в ДГ „Биляна“. 

2. Анализ и обсъждане на резултатите от извършените тематични проверки през месец 

октомври. 
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3. Текущи въпроси и задачи                                                      

 

IV. Заседание през месец януари 2020г. 

1.Разработване и организиране на кампания за рекламиране дейността на ДГ за 

осъществяване на приема за следващата учебна година;  

2. Обсъждане и решение за приемане на Правила за учредяване на награди / за деца и 

членове на персонала/ на ДГ „Биляна“. 

3. Текущи въпроси и задачи. 

                                                        

 

V. Заседание през месец март 2020г. 

1.Обсъждане и приемане на предложения за награждаване на учители по Статута за морално 

и материално стимулиране на Община Ямбол. 

2.Решение за учебните помагала, с които ще се обучават децата от ПГ през следващата 

учебна година. 

3. Организационни въпроси 

                                                         

 

V. Заседание през месец май 2020г. 

1.Анализ на резултатите от извършения педагогически контрол през второто полугодие на 

учебната 2019/2020г. 

2.Отчет на работата на Екипите през учебната година от председателите; 

3.Отчет на резултатите от диагностиката на изходно ниво,  тематичната проверка и текущия 

контрол. 

4. Организационни въпроси.    

                                                         

 

VI. Заседание през месец юни 2020г. 

1. Доклад-анализ за контролната дейност на директора за 2019/2020г. 

2.Отчет за изпълнението на дейностите по Годишния план на ДГ „Биляна“                                                       

Срок до: 28.06.2020г. 

 

 

Септември 2019г.                                           

гр. Ямбол                     


