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месеци Септември, Октомври 

 
1. 16. 09. - 31 октомври 2021 год.  
При дневен ред:  

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет.  

Докл.: Директор  

2. Актуализиране на вътрешни правила, процедури, правилници и инструкции по СФУК и 

ЗЗЛД на училището.  

Докл.: Милена Колева – гл. счетоводител  

3. Запознаване с графика за класни и контролни работи през I учебен срок  

Докл.:Директор, ЗДУД  

4. Запознаване със Заповед на директора за определяне секретар на Педагогическия съвет.  

5. Приемане на График за заседанията на педагогическия съвет за учебната 2021/2022 

година.  

Докл.: Директора  

6. Приемане плановете на постоянните комисии и методическите обединения.  

Докл.: председателите на ПК  

7. Приемане на Спортен календар на училището  

Докл.: Дилян Димов  

8. Запознаване със заповед на директора за графика за дежурство на учителите и помощен 

персонал и графика за провеждане на извънкласните дейности.  

Докл.: Директор, ЗДУД  

9. Избор на комисия за оценяване труда на педагогическите специалисти. 

Докл.: Директор 

10. Избор на критерии за оценяване труда на педагогическите специалисти. 

Докл.: Предс. на комисия за оценяване 

11.Организационни  

 

Тематичен педагогически съвет  

Тема: „Работа с Образователни платформи‘‘ 
Докл.: Председатели на МО, Главен учител 

 

месец Ноември  

 
2. 1-30 ноември 2021 год.  
При дневен ред:  

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет.  

Докл.: Директор  

2. Анализ на резултатите от проведеното входно ниво  

Докл.: гл. учители  

3. Информация от класни ръководители за подлежащите на задължително обучение 

ученици.  

Докл.: Кл. р-ли  

4. Информация за ритмичността в изпитванията на учениците и спазване на НАРЕДБА № 

3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване и НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците   

Докл.: Кл. р-ли  

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=136
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=136
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10274
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10274


5. Информация за състоянието на противопожарната, аварийна и евакуационна готовност 

на персонала и учениците.  

Докл.: Николай Хаджиев  

6.Предложение за наказания на ученици 

Докл.: кл. р-ли  

7.Организационни  

 

 

 

месец Декември 
3.1-31 декември 2021 год.  
При дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет.  

Докл.: Директор  

2. Информация за здравословното състояние на учениците в училище.  

Докл: Анелия Ингилизова  

3. Информация за учениците, заведени на отчет при педагогическия съветника и формите 

за работа с тях.  

Докл.: педагогически съветник  

4. Обсъждане на държавния план - прием за 2020/2021 година и приемане на решение за 

формирането на бала за прием в VIII клас в училище.  

Докл.: ЗДУД 

5. Организационни 

 

Тематичен педагогически съвет  

Тема: „Социално партньорство”  
Докл.: Главен учител, Училищен психолог  

 

месец Януари 
4. 1-31 януари 2022 година  
1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет  

2. Запознаване с указанията за приключване на първия учебен срок.  
3.Финансов отчет за календарната година 

4.Текущи задачи и съобщения 

Тема: „Съвременни модели на взаимодействие на училището с 

родителите ”  

Докл.: Училищен психолог Главен учител 
месец Февруари 

 
5. 1-14 февруари 2022 год.  

При дневен ред:  

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет.  

Докл. Директора  

2. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от 

обучението през I учебен срок на учебната 2021/2022 година.  

Докл.: кл. р-ли  

3. Организационни 

6. 15-28 февруари 2022 год.   

При дневен ред:  

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет.  

Докл.: Директор  



2. Отчитане на резултатите от учебно възпитателната работа през I учебен срок на 

2021/2022 година.  

Докл.: Директор  
3. Актуализиране на списъка на учениците, които получават стипендии 

4. Текущи задачи и съобщения 

 

месец Март 
7. 1-31 март 2022 година  
При дневен ред:  

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет.  

Докл.: Директор  

2. Организационни.  

 

 

месец Април 

 
8. 1-30 април 2022 година  
При дневен ред:  

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет.  

Докл.:Директор  

2. Доклад за квалификационната дейност и работата на Методическите обединения.  

Докл.: Председател на МО  

3. Информация за успеха и ритмичността при проверката и оценката на ученическите 

знания и спазване на НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците.  

Докл.: Кл. р-ли, ЗДУД  

4. Определяне на членове на училищната общност за награждаване по случай 24 май  

Докл.: председател на комисия по награждаване  

5. Организационни.  

 

месец Май 

 
9. 1-31 май 2022 год.  
При дневен ред:  

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет.  

Докл.: Директор  

2. Приемане докладите на класните ръководители на XII клас за приключване на учебната 

2021/2022 г. - технически съвет 

- график за поправителни изпити 

- график за изпити за промяна на оценка 

Докл.: класни ръководители и ЗДУД 

3.Допускане до държавни изпити на завършващите XII клас 

          Докл.: класни ръководители 

4.Текущи задачи и съобщения 

 

месец  Юни 

10. 1-30 юни 2022 год. 
При дневен ред:  

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет.  

Докл.: Директор  

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10274
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10274


2. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от 

обучението VIII-XI кл. през учебната 2021/2022 година.  

Докл.: кл. р-ли  

3. График за юлска поправителна сесия.  

Докл.: ЗДУД  

4.Организационни 

месец Юли 
11. 1 - 20 юли 2022 година  
При дневен ред:  

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

2.Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната  

година и изпълнението на годишния план на училището.  

3.Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.  

4.Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.  

5.Запознаване с резултатите от външно оценяване и ДЗИ.  

6. Организационни  

месец Септември 
12. 1-14 септември 2022 година  
При дневен ред:  

1. Обсъждане, актуализиране и приемане на Правилник за устройството и дейността на 

училището през учебната 2022/2023 година.  

Докл.: Директора  

2. Запознаване с Правилник за вътрешния трудов ред.  

Докл.: Директора  

3. Актуализиране и приемане на Правилника за безопасни и здравословни условия на 

обучение , възпитание и труд за учебната 2022/2023 година.  

Докл.: Директора  

4. Обсъждане и приемане на Годишен план за учебната 2022/2023 година.  

Докл.: Директора  

5. Запознаване с плановете  за контролната дейност на директора на училището и ЗДУД за 

учебната 2022/2023 година.  

Докл.: Директора, ЗДУД  

6. Приемане на училищните учебни планове и модулите по ФВС за учебната 2022/2023 

година.  

Докл.: учители по ФВС  

7. Утвърждаване на преподавателската заетост и кл. р-ли на паралелките .  

Докл.: Директора  

8.Приемане план за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 г.  

Докл.: ЗДУД 

9.Запознаване със здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните 

разписания на учебните занятия.  

Докл. Директора 

11. Утвърждаване на списъка с учениците на самостоятелна форма на обучение.  

Докл. Директора  

12. Актуализация на стратегията за развитие на училището.  

Докл.: Директора  

13. Приемане план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.  

Докл. Директора  

14. Определяне на формите за обучение през учебната 2022/2023 година. 

15.Организационни 

Настоящият план за работа е приет от Педагогическия съвет на свое заседание, 

проведено на 14.09.2021 г., Протокол № 22 



 


