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                                                                                                   УТВЪРЖДАВАМ ! 

    Директор: …………………… 

                                                                                                  / Павлинка Шопова - Начкова / 

 

План - график 

 на заседанията на педагогическия съвет 

приет на заседание на Педагогическия съвет 

с Решение № 59, Протокол № 10 / 14.09.21г. 

Месец / година Теми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септември 2021 г. 

Обсъждане и приемане на Училищни учебни планове за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на График на учебното време за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на Дневен режим за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на Форми на обучение за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на Стратегия за развитие на училището и 
приложен към нея План за действие и финансиране за 2021/2022 уч. г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на Правилник за дейността на училището 

Обсъждане и приемане на Годишен план на училището за 2021/2022 уч.г. 

Приемане на План – график за заседанията на ПС за 2021/2022 уч.г. 

Приемане на План за контролната дейност на директора за 2021/2022 уч.г. 

Приемане на План за контролната дейност на ЗДУД за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на План за квалификация на педагогическите 
специалисти за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на Годишна програма за работа в ГЦОУД за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на Дейности по интереси за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на Мерки за повишаване качеството на 
образование за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на Програма за гражданско, здравно, екологично и 
интеркултурно образование за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на Програма за предоставяне на равни 
възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на Програма за превенция на ранното 
напускане на училище за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на Програма за работа с родители за 
2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на Етичен кодекс за 2021/2022 уч.г. 
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 Обсъждане и приемане на актуализация на: Механизъм за противодействие на 
тормоза и насилието и алгоритъм към него. Училищна политика за 
противодействие на тормоза. Единни училищни правила за действие в случаи 
на тормоз и насилие сред учениците.План за дейността на училищния 
координационен съвет относно превенция и интервенция на тормоза и 
насилието в училището за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на Програма за подкрепа на личностно развитие на 
учениците за 2021/2022 уч.г. 

Приемане на План за дейността на педагогическия съветник за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на План за дейността на училищната комисия по БДП за 
2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на Спортен календар за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на Правилник за вътрешния трудов ред 
за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на Правилник за безопасни условия на 
възпитание,обучение и труд за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на План за бедствия, аварии и 
катастрофи за 2021/2022 уч.г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на Правилник за пропускателния режим в 
училището за 2021/2022 уч.г. 

 
 
 
Октомври / 
Ноември 2021 г. 

Обсъждане и приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през 
зимата. 

Обсъждане на предложения за освобождаване на ученици от учебни часове по 
физическо възпитание и спорт и УЧСД. 

Обсъждане на резултати от входни равнища на учениците по предмети. 

Обсъждане и приемане на План за отбелязване на патронния празник на 
училището. 

Обсъждане на нарушения на Правилника за дейността на училището. 

Предоставяне на информация за здравословното състояние на учениците от 
медицинската сестра, обслужваща училището. 

 
 
Януари 2022 г. 

Предоставяне на информация от класните ръководители и учителите по предмети за 
ученици, застрашени от отпадане и/или слаб успех. 

Обсъждане на нарушения на Правилника за дейността на училището. 

Съгласуване на предложение за държавен план - прием в VІІІ клас и 
допълнителен държавен план – прием в XI клас за учебната 2022/2023 година. 

Запознаване с План за приключване на първи учебен срок. 

 
Февруари 2022 г. 

Отчет на резултатите от образователно – възпитателния процес през първия учебен 
срок и дейността на постоянните комисии и методически обединения. 

Доклад за резултатите от контролната дейност на директора и ЗДУД през първи 
учебен срок. 

 
Март 2022 г. 

Предоставяне на информация от учителите по предмети относно готовността за 
провеждане на ДЗИ и изпити от НВО в ІV, VІІ и Х клас. 

Анализ на дисциплината и успеха на учениците. 

 
 
Април / 
Май 2022 г. 

Избор на комисия за преглед и актуализация на картите за диференцирано 
заплащане на педагогическия и непедагогическия персонал. 

Избор на знаменна група на училището. 

Предоставяне на информация от учителите по учебни предмети за трудно справящи 
се с учебното съдържание ученици. 

Запознаване с План за приключване на учебната година. 

Юни / 
Юли 2022 г. 

Обсъждане и приемане на актуализация на картите за диференцирано заплащане и 
избор на комисии за определяне на допълнително трудово възнаграждение за 
постигнати резултати от труда на педагогическия и непедагогическия персонал. 
 



 Отчет на резултатите от ОВП през учебната година и изпълнението на Годишния 
план на училището, дейността на училищните комисии и МО. 

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

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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