ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 „ПЛАМЪЧЕ” – СО РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”
гр. София – 1362, кв. Суходол, ул. „Овчо поле” № 16, тел.– 02/920 43 13
e-mail: info@dg-9.eu;www.dg-9.eu

Изх.№ АСД10-117/14.09.2022 г.

ПОКАНА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 „ПЛАМЪЧЕ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖА ЦВЕТАНОВА,
В качеството Ви на председател на обществения съвет към Детска градина № 9 „Пламъче”, Ви
каня на заседание на педагогическия съвет, което ще се проведе на 15.09.2022 г., от 18.00 ч., в
занималнята на втора група на детската градина, която се намира в новия корпус на сградата на
149 СОУ „Иван Хаджийски“, при спазване на всички противоепидемични мерки.
Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Избор на секретар на заседанията на педагогическите съвети през уч.2022/2023.
2. Приемане на Правилник за дейността;
3. Планове:
3.1. Годишен план за образователно- възпитателна работа;
3.2. План по БДП и график за провеждане на заниманията по БДП;
3.3. План за квалификационна дейност;
3.4. План-програма за психолого-педагогическа подкрепа на деца, учители
и родители и превенция на насилието в ДГ;
3.5. План за контролната дейност на директора;
3.6. План за работа на педагогическия съвет;
3.7. План за защита при бедствия на пребиваващите в ДГ № 9
3.8. План за сигурност;
3.9. План и Процедура за действие при възникване на извънредна
ситуация.
4. Правила:
4.1. Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и
механизъм за финансова подкрепа;
4.2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на
вътрешноинституционална и на продължаваща квалификация;
4.3. Правила за работа на екипите за подкрепа на личностното развитие;
4.4. Вътрешни правила за защита на личните данни;
4.5. Правила за поведението на децата в групите /от 3-7 годишни деца/.
5. Програми:
5.1. Програма за превенция на ранното напускане;
5.2. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно
образование;
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5.3. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата
от уязвими групи;
5.4. Програма за превенция на насилието между деца.
6. Мерки за повишаване качеството на образованието.
7. Етичен кодекс на общността.
8. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата и План за
работа на координационния съвет съгласно Механизма.
9. Политика за мрежова и информационна сигурност.
10. Целодневна организация на дейностите.
11.Критерии за диференцирано заплащане на труда на педагогическите
специалисти.
12. Приемане ползването на познавателни книжки за I-ва и II-ра групи „Чуден свят“
на издателство „Просвета“.
13. Списъчният състав на децата в групите и екипите в тях.
14.Седмично разпределение на педагогическите ситуации по образователни
направления за учебната 2022/2023 г. и допълнителни образователни дейности
/извън ДОС/.
15. Приемане график за консултиране на родителите във всички възрастови групи.
16. Избор на комисии и групи.
Mатериалите за предстоящото заседание на педагогическия съвет са изпратени на
посочения от Вас имейл адрес за запознаете.

ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА П
ДИРЕКТОР НА ДГ № 9 „ПЛАМЪЧЕ“
Уведомена: П
/Маргарита Цветанова/
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