


 

 

№ ТЕМА СРОК 

1.  

1. Отчет на изпълнение решенията на предходния ПС. 
 

2. Приемане на  План за работа на комисията за превенция при 
идентифициране на случай, за действие при подаден или получен 
сигнал или съмнение за  дете в риск от насилие или при възникване на 
кризисна ситуация за учебната  2021/2022 година.  

3. Приемане на  План за превенция и интервенция на насилието и 
тормоза в ДГ“Малина“ за 2021/2022 учебна година. 

4. Приема Модел за работа със семействата и децата в периода на 
адаптация от семейната среда към детската градина. 

5. Изисквания и рамка към детското портфолио в ДГ „МАЛИНА“ 
6. Процедура за работа със сигнали за корупция, предложения и жалби 

на граждани в ДГ“МАЛИНА“ 
7. Правилник за пропусквателния режим в ДГ „МАЛИНА“ 
8. Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ 

„МАЛИНА“през учебната 2022/2023г. 
  9.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата от уязвими групи.  

      10.План на ЕПРЛ за учебната 2022/23г. 

       11. Програмна система за учебната 2022/23 година. 

 

 
 

 

15.09.2022г. 

2. 1. Отчет на изпълнение решенията на  предходния ПС. 
2. Анализ на входното ниво по ОН в групите. 
 

 
 

МЕСЕЦ 

НОЕМВРИ 

2022 Г. 

3. 

 

 

 

 

1. Отчет на изпълнение решенията на предходния ПС 

2. Приемане на отчета на Комисията по дарения. 

3. Определяне на комисия за регистриране на даренията през 2023 г. 

 

МЕСЕЦ 

ДЕКЕМВРИ 

2022Г.  

 

 



  

 

 

4. 

 

 

 

 

1. Отчет изпълнение на решенията от предходния педагогически 
съвет 

2. Запознаване с Програмни системи на различните издателства.. 
 

МЕСЕЦ 

ФЕВРУАРИ 

2023 Г. 

5. 1. Отчет изпълнение на решенията от предходния педагогически 

съвет. 

2. Избор на  познавателни книжки за 2023/2024 учебна година. 

 

 

МЕСЕЦ 

МАРТ 2023Г. 

6. 1. Отчет изпълнение на решенията от предходния педагогически 

съвет. 

2. Избор на номинация за удостояване на учител с почетна значка на 

гр. Пловдив. 

 

МЕСЕЦ 

АПРИЛ  

2023 Г. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отчет изпълнението на решенията от предходния ПС 
2. Доклад – анализ за дейността  на детската градина 

през -2022/2023 г. 

3. Насоки за работата през летния сезон. 
4. Обсъждане и приемане на проект за организация на работа, 

седмичното разпределение и екипите за работа за 2023/2024 уч.год. 
5. Представяне на обобщен доклад за състоянието на процеса на 

приобщаващото образование в детската градина за учебната 2022/ 
2023 год.  

6. Приемане план за квалификация за 2023/2024  учебна година. 
 

МЕСЕЦ 

МАЙ/ЮНИ 

2023 ГОД. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

1. Отчет на изпълнение решенията на предходния ПС. 
2. Приема  правилника за дейността на детската градина за 2023/2024  

 уч.година и приложения към правилника: 
- Вътрешни правила за организация и прием, изпращане и 

12 -14 

СЕПТЕМВРИ 



 

 

 

 

 

 

 

самостоятелни дейности в следобеден режим. 
- Вътрешни правила за организация самостоятелно хранене на 
децата в резличните възрастови групи. 

             - Вътрешни правила за организация за работа с родителите. 
              - Вътрешни правила за организиране на следобедната почивка на 
децата     в различните възрастови групи. 

3. Приема седмичното разпределение и дневния режим за 2023/2024  
 уч.година. 

4. Приема план за работа на ПС за 2023/2024  учебна година. 
5. Приема план за контролна дейност на директора за 2022/2023 учебна 

година. 

6. Приема актуализация на   работните екипи за работа и комисии в ДГ за
 2023/2024 учебна година. 

7. Приема  план за  Защита при бедствия, аварии и катастрофи. 
8. План БДП за 2023/2024  учебна година. 
9. Определя  видовете  дейности извън  ДОС, приема Вътрешни  

правила за извършване на дейности над ДОС за  2023/2024  учебна година   

10. Приема план за тематичната проверка за 2023/2024  учебна година. 
11. Приема  план за празници и развлечения в детската градина за 

 учебната 2023/2024  година. 

12. Приема програма за превенция на отпадането от образователната 
 системама  в ДГ”Малина”за учебната 2023/2024 година. 

13. Приема  годишен план за дейността на детската градина за учебната 
2023/2024  година.  

14. Избира  комисия и определя критерии за оценъчната 
карта във връзка с ДТВ за постигнати резултати от труда на  

педагогическите специалисти  през 2023/2024  учебна година. 

15. Приема Правилник за вътрешния трудов ред за 2023-24 учебна година. 
16. Избира  координатор на Екипа за осигуряване на общата и  

допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата за учебната 

 2023/ 2024 година  в ДГ“ Малина“. 

    17. Приема „Етичен кодекс“ на работещите в ДГ „МАЛИНА“ за 2023/24 година.

    18.Избор на секретар на ПС за 2023/2024  учебна година. 
   19.План на психолога за 2023/2024 учебна година. 

 

 

2023Г.  

 

 

 

 

Планът е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с променящите се 

условия, непредвидени обстоятелства и задачи. 

 

 


