
. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ. КАЛЕНДАР. 

 

 
Време на 

провеждане 
Дневен ред – проект 

м. Септември 

2018 г. 

Организационен педагогически съвет 

 Актуализиране и приемане на документи, регламентиращи 

дейността на детската градина. 

 Приемане на планове за работата на детската градина. 

Приемане на Годишен план. План за контролната 

дейност. 

 Избор на работни комисии. Избор на комисия за 

диференцирано заплащане. 

 Избор на теми за педагогическа квалификация. 

 Стартиране на пилотната година по проект“Креативни 

учители-креативни деца“ и проект“Сами в света“ по 

програма „Еразъм+“. 

 

м. Октомври 

2018 г. 

Организационен педагогически съвет 

 Решение за допълнителни дейности извън ДОИ за ПВП. 

 Обсъждане на резултатите от проведената диагностика 

на индивидуалните постижения на децата – входно ниво. 

 Обсъждане на празничен календар на детската градина за 

учебната година. 

 Създаване на вътрешни методичиски обединения за 

повишаване на педагогическия опит на преподавателите 

за работа с деца със СОП. 

 Анализ на здравословното състояние и резултатите от 

физическата дееспособност. 

 Информация за проведеното входно ниво по 

образователни направления. 

М. Ноември 

2018 г. 

 Презентация след визитата в Латвия проект“Креативни 

учители - креативни деца“ 

м. Декември 

2018 г. 

 

Тематичен педагогически съвет 

 „Овладяването на книжовен български език като базова 

предпоставка за равен шанс на всяко дете в училище“. 

м. Февруари 

2019 г. 

Организационен педагогически съвет 

 Запознаване с резултатите от контролната дейност на 

директора / извършена тематична проверка/. 

 Анализ на здравословното състояние на децата и  

капацитета по групи. 



 Запознаване с нова методическа литература. Открити 

практики по групи, за повишаване на квалификацията на 

младшите учители и популяризиране на дейността на 

детската градина пред родителите - /”Училище за 

родители”/. 

м. Април 

2019 г. 

Тематичен педагогически съвет 

 Практикум и психотренинг с цел усвояване на техники за 

сваляне на стреса и напрежението в ежедневието на 

педагозите. 

 Анализ на здравословното състояние и капацитета по 

групи от месец януари до април. Изводи и предприемане на 

адекватни съпътстващи мерки за повишаване на 

имунитета на децата през следващия сезон. 

м. Май 

2019 г. 

 Обсъждане и анализ на дейностите по проект“Креативни 

учители - креативни деца“ . 

м. Юни 

2019 г. 

Организационен педагогически съвет 

 Отчет на резултатите от дейността на Детска градина 

„Радост” през учебната 2018-2019г. 

 Отчет за дейността на отделните комисии и работни 

групи. 

 Отчет на резултатите от изходното ниво на децата и 

подготвителните групи - готовността им за постъпване 

в първи клас. 

 Приемане на план за дейността на детската градина през 

летните месеци. 

 Обсъждане на резултатите и проведените дейности в 

края на  годината по проекта за „Здравословно и 

отговорно хранене”. 

 Презентация след визитата в РМакедония по проект 

„Сами в света“. 

 

 


