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ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТ 
 

 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 година 

 

м. СЕПТЕМВРИ (1 – 15.09.2020 г.) 

1. Отчет на директора за изпълнение на решенията на ПС. 

2. Избор и приемане на комисии с временен характер за учебната 

2020/2021 г.: 

2.1. Училищна комисия за/по    изготвяне на   стратегия за развитие на 

училището за периода 2021 - 2024 година; 

2.2.  Комисия за изготвяне на седмично разписание; 

2.3. Комисия  по квалификационната дейност (ККД)– изработване  

план за квалификация на педагогическите кадри, правила КД и 

Правила Вътрешна квалификационна дейност; 

2.4. Училищна комисия за/по  изготвяне на годишен план на 

училището;  

2.5.  Училищна комисия за изготвяне на плана на ПС , правилник на 

ПС на училището; 

2.6. Училищна комисия за/по  изработване на мерки за повишаване 

качеството на образование; 

2.7.  Училищна комисия за изготвяне Правилник дейността на 

училището и ПБУВОТ; 

2.8. Училищна комисия за/по  изготвяне на годишна училищна 

програма за целодневна организация на учебния ден; 

2.9.  Училищна комисия за/по изготвяне на план за подготовка, 

организация и откриване на учебната 2020 / 2021 година; 

2.10. Училищна комисия за/по   разпределяне и раздаване на 

учебниците и учебните тетрадки на учениците I – VII клас ; 

2.11. Училищна комисия за/по  изготвяне на: 

– програма за предоставяне на равни възможности, 

–програма за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за 

учебната; 

2.12. Училищна комисия за/по  изготвяне на програма за превенция 

на ранното напускане на училище; 

2.13. Училищна комисия за/по   определяне на критериите и точките 

към тях в оценъчни  карти и оценка на постигнатите резултати от 

труда на  персонала за учебната 2019/2020 година; 

2.14. Училищна комисия за създаване  мерки  и правила за работа на 

училището в условията на Covid-19 ; 
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3.   Избор и приемане на комисии с постоянен характер за учебната 

2020/2021 г.: 

     3.1. Училищна комисия за/по   БД и действия при природни БАК. 

 3.2. Училищна комисия за/по    изработване на проекти. 

 3.3. Училищна комисия за/по  приема в училище. 

 3.4. Училищна комисия за/по на методически обединения. 

 3.5. Училищна комисия за/по    подготовка на общо-училищни 

тържества; 

 3.6. Училищна комисия за/по  БДП; 

 3.7. Училищна комисия за/по    УКБППМН; 

 3.8.  Училищна комисия за/по   повишаване на грамотността; 

3.9. Училищна комисия за/по оценяване на постигнатите резултати от 

труда на педагогическите специалисти/ диференцирано заплащане за 

учебната 2019/2020г.; 

3.10. Училищна комисия за/по   участие в състава на комисията за 

стипендии; 

3.11. Училищна комисия за/по  преглеждане състоянието  на  училищната 

документация – учебници, ученически книжки, дневници, книга за 

подлежащите, лични картони, тетрадки и др. и изготвяне на анализ; 

3.12. Училищна комисия за/по  изработване на програма за занимания по 

интереси за съответната учебна година в съответствие с тематичните 

направления. 

 

 

4. училищен координационен съвет за справяне с училищния тормоз; екип 

за актуализиране на Програма за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование и др. 

5.  Приемане на вътрешна структура на методическа работа в Обединено 

училище „Иван Вазов“ село Пашови и избор на председатели на МО в 

Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови за учебната 2020/2021 г. 
 

м. СЕПТЕМВРИ (15 – 30.09.2020г.) 

1.Отчет на директора за изпълнение на решенията на ПС. 

2. Приемане  на:  

      2.1.Формите  на обучение в Обединено училище „Иван Вазов“ за 

учебната 2020/2021 г.    

2.2. график  на учебното време и  неучебни дни за учебната 2020/2021 г.; 

2.3. седмично разписание; 

2.4. дневен  и седмичен режим и варианти на обучение; 

2.5. Разпределението на часовете за спортни дейности, за РП/ЗИП и за 

ФУЧ/СИП по класове. 

2.6.   УУП; 

2.7.   ПДУ за учебната 2020/2021г. ; 

2.8.  годишен план на училището; 



ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 3 

2.9. Годишен  план за дейността на ОбУ „Иван Вазов“; 

2.10. Годишен  план, правила  за квалификацията дейност и за  

Вътрешноучилищната квалификационна дейност в Обединено 

училище „Иван Вазов“ ; 

2.11.  Програма за предоставяне на равни възможности; 
2.12.  програма за приобщаване на учениците от уязвими групи; 
2.13. Годишен  план за работа на екипа за педагогическо оценяване; 
2.14. Програма за превенция на ранното напускане на училище,  

2.15.  Програма за повишаване на грамотността;  

2.16. Програма за ЦОУД ; 

2.17. Стратегия за развитието на училището за периода 2021 – 2024г. 

и План за  стратегията за развитие за учебната 2020/2021г. 

2.18. Мерки  за повишаване на качеството на образованието в 

Обединено училище „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021г.; 

2.19.  Програма  за занимания по интереси 

2.20. Приемане на оценъчна карта за постигнатите резултати от 

труда на педагогическите специалисти за учебната 2019/2020 г.; 

3. Запознаване с новите нормативни документи в системата на 

предучилищното и училищното  образование; 

- Утвърждаване график за класните и контролните работи. 

4.  Информация за избраните спортни дейности за учебната 2019/2020 г. от 

учениците; 

5. Избор на модули за ДЧ по ФВС ; 

6.  одобряване от ПС   предложенията за занимания по интереси в 

училището за съответната учебна година.    
 

м. ОКТОМВРИ 2020 г. 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2. Анализ на  училищната документация – учебници, ученически книжки, 

дневници, книга за подлежащите, лични картони, тетрадки и др. 

3. Анализ на резултатите от проведените входни нива. – Проследяване и 

обсъждане входното ниво на усвояване на компетентности от 

учениците и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати. 

4. Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите 

обединения -МО, БДП, УКБППМН и др., 

5. Приемане на Плана за противодействие на училищния тормоз в 

училище по изпълнение  на „Механизма за противодействие на 

училищния тормоз“ 

6. Приемане на Плана за осигуряване на нормален учебен процес при 

зимни условия. 
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7. Информация за здравословното състояние на учениците от 

медицинското лице, обслужващо учениците. 

8. Приемане на списъка на учениците, които ще получават стипендия през 

първия учебен срок. 

9. Запознаване на ПС с тримесечния отчет за изпълнението на 

делегирания бюджет на ОбУ „Иван Вазов“ село Пашови за финансовата 

2019 г. 

 

м. НОЕМВРИ 2020г. 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2.  Информация по прибиране и задържане на учениците, подлежащи на 

задължително обучение.  

3. Анализ на състоянието на училищната документация – учебници, 

ученически книжки, дневници, книга за подлежащите, лични картони, 

тетрадки. 

                                           

м. ДЕКЕМВРИ 2020 г.  

1. Отчет на директора за изпълнение на решенията на ПС. 

2. Избор на рамкови програми, рамков и типов учебен план за съответните 

специалности от професии, които директорът ще включи в 

предложението си за държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. 

3.  Тематичен Педагогически съвет: Отношение към ученето, 

познавателен интерес, успеваемост на ученици с различна степен на 

обучение 

 

м. ЯНУАРИ 2021 г. 

1. Отчет на директора за изпълнение на решенията на ПС. 

2. Обсъждане на предложения за награди/санкции на учениците. 

3. Обсъждане дейността на комисиите по БД и действия при природни 

БАК и УКБППМН; 

3. Ритмичност в оценяването знанията на учениците. 

4.Запознаване на ПС с годишния отчет за изпълнението на делегирания 

бюджет на ОбУ „Иван Вазов“ за финансовата 2020 г. 

 

м. ФЕВРУАРИ 2021 г. 

1. Отчет на директора за изпълнение на решенията на ПС. 

2. Отчет на резултатите от образователно-възпитателната работа през 

първия учебен срок и дейността на постоянните комисии и методическите 

обединения. 

3.Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през І 

учебен срок. 

4.Приемане на седмичното разписание, графици за Втория срок. 
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5. Удължаване на срока на ученици с неоформена срочна оценка. 

 6. Проблеми и предизвикателства в работата с учениците със СОП. 

7.Тематичен съвет-дисциплината на ученици и учители-отсъствията и 

отражението им върху успеха.- Проследяване и обсъждане нивото на 

усвояване на компетентности от учениците през І-я учебен срок и 

предлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

 

м . МАРТ 2021 г. 

1. Отчет на директора за изпълнение на решенията на ПС. 

2. Тематичен съвет „Успешни модули за партньорство – съвременни 

стратегии на взаимодействие между семейството и училището с помощта 

на училищното настоятелство”(избор на настоятелство). 

 

м .АПРИЛ 2021 г. 

1. Отчет на директора за изпълнение решението на ПС 

2. Готовност на учениците от ІV,VІІ и Х клас за НВО. 

3. Определяне критериите за приемане на ученици в І клас и VIII клас за 

учебната 2021 /2022г. в училището при спазване на изискванията на 

нормативните актове. 

4. Вътрешното оценяване на самоподготовката на учениците от ЦОУД и 

техният напредък. 

5. Приемане на план за честване на 24 май. 

6. Обсъждане на предложения за санкции/награди на учениците. 

7. Запознаване на ПС с бюджета на училището за финансовата 2021 г. и 

тримесечния отчет за изпълнението му. 

 

м. МАЙ 2021 г. 

1. Отчет на директора за изпълнение на решенията на ПС. 

2. Резултатите от тематичната проверка на учениците от ІV - VІІ клас 

Информация за успеха и ритмичност при проверката и оценката на 

знанията на учениците. 

3. Избор на спортни дейности по чл. 92 ал.1 от ЗПУО за учебната 

2021/2022 г. 

 4. Разглеждане на предложенията за награждаване на изявени учители по 

случай 24 май. 

 5. Приемане на план за приключване на учебната 2020/2021г. и подготовка 

за новата уч.2021/2022година.   
. 

м. ЮНИ 2021 г. 

- Отчет на директора за изпълнение на решенията на ПС. 
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- Обсъждане на предложения за награди и на налагане на наказания на 

ученици в края на учебната година. 

- Констативен ПС – I - Х клас. Приемане докладите на класните 

ръководители. 

 

м. ЮЛИ 2021г. 

1. Отчет на директора за изпълнение на решенията на ПС. 

2.Приемане на график за поправителни изпити. 

3. Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на 

годишния план на училището. Обсъждане на резултатите от проверката на 

изходното равнище на учениците. 

4. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от 

учениците през учебната 2020/2021 г. и предлагане на съвместни мерки 

между учителите с цел подобряване на образователните резултати. 

5. Приемане и одобряване на обобщен доклад за състоянието на процеса на 

приобщаващото образование 

6. Отчет за дейността на училищните комисии, методическите обединения, 

и екипи. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през 

учебната 2020 /2021година. 

7. Приемане на план-график за отпуските и дежурствата на педагогическия 

екип през лятото на 2021г.  

6. Обсъждане на задачите за подготовка на училището за новата учебна 

година. Избор на комисии за подготовка на проекти за правилници, 

планове и стратегии за учебната 2021/2022 г. 

7. Приемане на доклад за изпълнение на стратегията за развитие на ОбУ 

„Иван Вазов“ село Пашови 2016-2020 и  за   двугодишния период 2018-

2020 г. 

8.Запознаване на ПС с втория тримесечен отчет за изпълнението на 

делегирания бюджет на  2020 г. 


