
 

 

 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

4550 гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик,  ул. „Димчо Дебелянов“ № 4, 
тел/факс 0350/ 6-36-41, e-mail:  ohridski@abv.bg,  web site: www.ohridskipeshtera.com 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ ! 

 

    ДИРЕКТОР: …………………… 

                                                                                                  / Павлинка Шопова - Начкова / 

 

План - график 

 на заседанията на педагогическия съвет 

Приет с Решение № 69, Протокол № 11 / 14.09.20г.  

от заседание на Педагогическия съвет 

 

Месец Септември 

1. Обсъждане и приемане на Стратегия за развитие на училището с приложен 

към нея план за действие и финансиране. 

2. Обсъждане и приемане на актуализация на Правилник за дейността на 

училището. 

3. Обсъждане и приемане на училищните учебни планове за Iа, Iб, II, III, IV, Vа, 

Vб, VIа, VIб, VIIа, VIIб, VIII, IX, X, XI клас. 

4. Обсъждане и приемане на Годишния план на училището. 

5. Обсъждане и приемане на Мерки за повишаване качеството на образование. 

6. Обсъждане и приемане на Дейности по интереси. 

7. Обсъждане и приемане на Годишна училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден. 
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8. Обсъждане и приемане на График на учебното време. 

9. Обсъждане и приемане на вътрешно - училищни планове и програми: 

➢ План - график на заседанията па педагогическия съвет; 

➢ Програма за работа с родители; 

➢ Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилие; 

 

10. Запознаване с План за контролна дейност на директора и ЗДУД. 

11. Обсъждане и приемане на актуализация Правилника за вътрешния трудов 

ред.  

12. Обсъждане и приемане на актуализация на Правилника за безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд. 

13. Обсъждане и приемане на Дневния режим за учебната 2020/2021 година. 

14. Обсъждане и приемане на Правилник за пропускателния режим в училище. 

15. Обсъждане и приемане на Програма за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование. 

Месец Октомври - Ноември 

1. Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

2. Освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт. 

3. Обсъждане на резултати от входни равниюа на учениците по предмети. 

4. Обсъждане и приемане на план за отбелязване празника на училището. 

5. Разглеждане на нарушения на ПДУ. 

6. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинската 

сестра, обслужваща училището. 

 

Месец Януари 

1. Информация от класните ръководители за ученици, застрашени от отпадане 

и/или слаб успех. 

2. Обсъждане на нарушения на ПДУ. 

3. Съгласуване на предложение за държавен план - прием в VІІІ клас и 

допълнителен държавен план – прием в XI клас за учебната 2021/2022 година. 



 

Месец Февруари 

1. Отчет на резултатите от образователно – възпитателния процес през първи 

учебен срок, дейността на постоянните комисии и методически обединения. 

2. Доклад за резултатите от контролната дейност на директора и ЗДУД през І – ви 

учебен срок. 

 

Месец Март 

1. Информация за готовността за провеждане на ДЗИ и НВО в ІV, VІІ и Х клас. 

2. Разглеждане на дисциплината и успеха на учениците. 

3. Избор на комисия за преглед и актуализация на картата за диференцирано 

заплащане. 

Месец Април - Май 

1. Определяне на знаменна група на училището. 

2. Информация за трудно успяващи ученици. 

3. Запознаване с План за приключване на учебната година. 

4. Актуализация на картата за диференцирано заплащане и избор на комисия за 

определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от 

труда. 

5. Поведение и отсъствия на учениците. 

 

Месец Юли 

1. Отчет на резултатите от ОВП през учебната година и изпълнението на Годишния 

план на училището, дейността на училищните комисии и МО. 

2. Доклад за контролната дейност на директора и ЗДУД през учебната година. 

3. Обсъждане и приемане на план за подготовка за новата учебна година / ремонт, 

прием и др. /. 

Изготвил: Павлинка Шопова – Начкова 

Директор на СУ ,,Св. Климент Охридски‘‘, гр. Пещера 
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