
 

ПЛАН 

ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1 от 16.09.2020 г. и утвърден със 

Заповед №11/16.09.2020г. 

№  ДНЕВЕН РЕД на заседание на педагогическия съвет ДОКЛАДВА  СРОК ЗАБЕЛЕЖКА 

СЕПТЕМВРИ 

1 1. Приемане План за заседанията на Педагогическия съвет 

2. Приемане поименен списък на членовете на Педагогическия съвет 

3. Запознаване с Плана за контролната дейност на директора и 

заместник-директора по учебната дейност за учебната 2019 / 2020 

година 

 

 специалисти 

4. Приемане на програма за предоставян приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи 

5. Приемане на програма за превенция на ранното  напускане на   

училище 

6. Приемане на графици за: 

 дежурства на учители; 

 консултации с учениците по учебни предмети 

 консултации с ученици и родители и водене на училищната 

документация; 

 класни и контролни работи – първи срок 

 часа за спортни дейности / допълнителен час по ФВС 

 график за пътуване на учениците; 

 график за придружители на пътуващите ученици; 

 график за провеждане на заседанията на екипите за подкрепяне 

 

Директор, 

заместник-

директор по УД 

 

 

16.09.2020 г. 

13,30 ч. – 

Учителска  

стая 

 



на личностното развитие на ученици със СОП  

7. Освобождаване на ученици от часовете по ФВС (ако има такива) 

ОКТОМВРИ 

2 1. Анализ на резултатите от входното равнище на знания, умения и 

компетентности на учениците по класове и учебни предмети 

2. Приемане на мерки за повишаване на качеството на образование 

3. Приемане на училищен план за насърчаване и повишаване на 

грамотността 

4. Приемане на План за превенция на противообществените прояви, 

агресията и училищния тормоз 

5. Приемане на плановете на Педагогически екипи по ключови 

компетентности (Методични обединения) 

6. Приемане на план за работата на училищен координационен съвет 

7. Вземане на решение за участие в проекти, определяне на видовете 

дейности и ръководителите на групи 

 13.10.2020 г. 

13,30 ч. – 

Учителска  

стая 

 

НОЕМВРИ 

3 1. Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес при 

зимни условия 

2. Анализ на ритмичността в проверката на знанията, безпричинните 

отсъствия и трудовата дисциплина. 

3. Приемане на програми и планове във връзка с реализиране на 

проекти 

4. Приемане на критериите, показателите и инструментите за 

самооценяване на качеството на предоставяното образование в 

училището. 

 17.11.2020 г. 

13,30 ч. – 

Учителска  

стая 

 

ЯНУАРИ 

4 1. Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение 

2. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник 

3. Отчитане на резултатите от реализираните дейности по проекти 

 12.01.2021 г. 

13,30 ч. – 

Учителска  

стая 

 

ФЕВРУАРИ 

5 1. Отчет на резултатите от процеса на обучение, възпитание и 

социализация през първия учебен срок. Анализ на усвоените  

компетентности от учениците и предлагане на  съвместни мерки 

между учителите с цел подобряване на образователните резултати. 

 46.02.2021 г. 

13,30 ч. – 

Учителска  

стая 

 



2. Отчет на дейността на постоянните комисии и педагогическите екипи 

по ключови компетентности (Методични обединения). 

3. Доклад на директора и заместник – директора за резултатите от 

контролната дейност през първия учебен срок. 

4. Запознаване с докладите на класните ръководители за приключване 

на срока 

5. Отчет на дейностите на комисиите за БКППМН, БАК, ПАБ и др. 

6. Обсъждане дейността и резултатите от ФУЧ / СИП и модулното 

обучение по ФВС 

7. Обсъждане и приемане на седмичното разписание и графици за втори 

учебен срок. 

АПРИЛ 

6 1. Организация за подготовка и провеждане на външното оценяване 4-7 

клас 

2. Определяне на условия и ред за прием на ученици в 1 клас 

3. Анализ на провежданите извънкласни дейности 

4. Анализ на реализирането на дейностите по проекти 

5. Разглеждане нарушения на училищния правилник и предложения за 

наказания на ученици 

 20.04.2021 г. 

13,30 ч. – 

Учителска  

стая 

 

 

МАЙ 

7 1. Провеждане на подробен инструктаж за провеждане на НВО в седми 

клас 

2. Приемане на график за провеждане на поправителна изпитна Юнска 

сесия 

3. Предложения за награди на изявени учители и  ученици по случай 24 

май 

 11.05.2021 г. 

13,30 ч. – 

Учителска  

стая 

 

 

ЮНИ 

8 1. Отчет на резултатите от процеса на обучение, възпитание и 

социализация през втория учебен срок и обсъждане на резултатите от 

проверката на изходното равнище на учениците и НВО. 

2. Приемане  отчета за годината  за изпълнение плана за действие към 

стратегията за развитие на  училището и мерки за повишаване на 

качеството на образованието. 

3. Отчет на изпълнението на годишния план на училището. 

4. Отчет на дейността на училищните комисии и Педагогическите екипи 

 29.06.2021  г. 

13.00 ч. – 

Учителска  

стая 

 



по ключови компетентности (МО). 

5. Доклад на директора и заместник – директора за резултатите от 

контролната дейност през учебната 2018/2019 година. 

6. Обсъждане на проект на Списък – Образец 1  и УУП за следващата 

учебна година и групите за ИУЧ / ЗИП, ЦДО / ПИГ и ФУЧ / СИП 

7. Определяне на учениците за допълнителна работа. 

8. Отчитане резултатите от дейността в групите за целодневна 

организация на учебния ден 

9. Определяне на безплатни видове  закуски за учениците през 2019-

2020г.  

СЕПТЕМВРИ 

8 1. Приемане на формите на обучение 

2. Приемане вариант за организация на учебния процес 

3. Приемане на График на учебното време 

4. Формиране на Педагогически екипи по ключови компетентности 

(Методични обединения) 

5. Избор на постоянни училищни комисии за учебната 2016/2017година 

 Комисия за квалификационна дейност 

 Комисия за противодействие на тормоза в училище (съгласно 

Механизма за противодействие на училищния тормоз) 

 Комисия за борба и превенция на противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни 

 Комисия за закрила на детето при случаи на деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция  

 Комисия за безопасни условия на обучение, възпитание и труд  

 Комисия за действия при бедствия, аварии и катастрофи  

 Комисия за безопасност на движението по пътищата  

 Комисия по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование  

 Група по условия на труд и оценка на риска 

 Комисия за изготвяне на седмичното разписание 

 Комисия за преглед и наблюдение на материално – техническата 

база и безопасността на спортните съоръжения 

 Комисия за контрол на храненето на учениците 

 Комисия по етика и сигнали на граждани и връзки с 

 01.09.2021 г. 

10.00 ч. – 

Учителска  

стая 

 



обществеността 

 Комисия за доставка, съхранение и отчитане на учебници и 

учебни помагала за безвъзмездно ползване 

 Комисия за организация и провеждане на празници, тържества и 

концерти 

6. Утвърждаване списък на учебниците, по които ще се обучават 

учениците в  клас 

 

СЕПТЕМВРИ 

9 1. Стратегията за развитие на училището …………….с приложени към 

нея планове за действие и финансиране 

2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на училището 

3. Приемане на училищен учебен план  

4. Обсъждане и приемане на групи за разширена и допълнителна 

подготовка (ИУЧ/ЗИП, ФУЧ/СИП)  

5. Обсъждане и приемане на групите за целодневна организация на 

учебния ден 

6. Избор на спортните дейности за провеждане на часовете по спортни 

дейности- чл. 92, ал. 1 от ЗПУО и на видовете спорт за модулите за 

ДЧ по ФВС  

7. Приемане на график за провеждане на заседанията на екипите за 

подкрепяне  на личностното развитие на ученици със СОП 

 07.09.2021 г. 

9.30 ч. 

Учителска  

стая 

 

 

Точка 1 - 4 се 

съгласуват с 

Обществения 

съвет 

СЕПТЕМВРИ 

10 1. Приемане на Етичен кодекс на общността 

2. Приемане на годишен план на училището 

 Определяне на дата за честване на патронния празник на 

училището 

 Календарен план-график на дейности 

 План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно  

образование 

 Приемане на Програма с дейности за усвояване на книжовния 

български език за изпълнение на Наредба №2/18.05.2009г и 

Националния план и стратегия за насърчаване на 

грамотността. 

 План за защита при бедствия, аварии и катастрофи 

 13 .09.2021 г. 

10.00 ч. 

Учителска  

стая 

 

Съгласува се 

с 

Обществения 

съвет и 

Ученическия 

парламент 



 План за Безопасност на движението по пътищата 

 Спортен календар на училището 

 

3. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието 

4. Приемане  на качествени показатели за оценяването в І клас. 

5. Приемане седмично разписание на учебните занятия за първи срок 

6. Приемане на годишна училищна  програма за целодневна 

организация на учебния ден. 

7. Обсъждане за разкриване на занимания по интереси 

8. Запознаване с резултатите от поправителните изпити 

9. Избор на комисия и актуализиране на критериите за диференцирано 

заплащане  

 

Настоящият план е отворен и може да бъде допълван и променян в зависимост от обстоятелствата по реда на 

неговото приемане.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Утвърждавам:………………….. 

                                                                                                                                                           Директор:  

/Наталия Миланова/ 
 

 

 

ПЛАН 

ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА 

 

 

 

 



Настоящият План е приет с решение на ПС – Протокол № 1 от  16.09.2020г. и е утвърден със заповед на 

директора - № З-11/16.09.2020г. 
 


