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№ ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА  2020/2021 ГОДИНА 

ОТГОВОРНИК 

 СЕПТЕМВРИ  
1.            1. Избор на секретар на ПС 

2. Разпределение на учениците в паралелки 
3. Разпределяне на класното ръководство и 

възпитатели 
 4. Избор и приемане на формите на обучение 

5. Приемане на училищния учебен план 
6. Обсъждане и приемане групите за РП и 

учителите, които ще преподават 
            7. Избор на спортни дейности. 
            8. Избор на постоянни комисии за новата 
учебна година. 
            9. Обсъждане изменения и допълнения в 
нормативни актове. 
            10. Тематичен Педагогически съвет – 
приемане на правила за работа в условията на 
COVID – 19 
            11. Избор на платформа за дистанционно 
обучение на учениците  
             12. Определяне на дейностите за 
осигуряване на безопасни и здравословни условия в 
училището при в условията на COVID – 19. 

 
 
 

Директор 
ПС 

2.           1.  Приемане годишния план на училището.  
2. Приемане на годишния план за 

контролната дейност на директора 
3.  Приемане плана за БДП и графика за 

провеждане на обучението по БДП 
4.  Приемане плана за квалификационната 

дейност 
5.  Приемане плановете на  постоянните 

комисии 
6.  Приемане на тематичен план за работата 

на ПС 
7.  Приемане на правилника за  устройството 

и дейността на училището 
8.  Приемане на правилника за БУВОТ 
9.  Приемане на правилника за вътрешния 

трудов ред 
10. Избор на председател и членове на 

Координационния съвет по изпълнение на 

 
 
 
 

Директор 
ПС 



Механизма за борба с агресията и насилието на 
учениците в училище 

11. Приемане  на мерки за осигуряване на 
пълноценно всеобхватно дистанционно обучение 
на учениците от ОбУ „Свети, Свети Кирил и 
Методий“ - с. Априлово.                                        

 ОКТОМВРИ  
3.           1. Анализ на състоянието на училищната 

документация - учебници, ученически книжки, 
тетрадки, електронен дневник, Книга за подлежащи 
на задължително обучение деца и ученици до 16 
годишна възраст, лични картони 
           2. Обхват на децата, подлежащи на 
задължително училищно обучение                                                                      

 
Директор 

класни 
ръководители 

 

 НОЕМВРИ  
4.     1.Тематичен педагогически съвет по проблемите 

на възпитателната работа с учениците 
 

Класни 
ръководители 

                       ДЕКЕМВРИ  
5.            1.Обсъждане на нарушенията на училищния 

правилник и на правилника за вътрешния трудов 
ред в училището от учениците 

2. Обсъждане на предложения за 
награждаване  на ученици 

 
Координационен 

съвет 
класни 

ръководители 
 ЯНУАРИ  

6.            1. Доклад на класните ръководители за 
резултатите от УВР през първия учебен срок и 
посещаемостта на учениците в училище. 

Класни 
ръководители 

 ФЕВРУАРИ  
7.            1.Анализ на резултатите от УВР през първия 

учебен срок 
 

директор 
                                          МАЙ  

8.            1. Разглеждане на предложение за 
награждаване на ученици, изявени учители и 
родители по случай 24-ти май                                                            

 
Класни 

ръководители 
9.            1. Доклади на класните ръководители   I-IV 

клас за УВР.  
 2. Определяне на учениците за допълнителна 

работа 

 
Класни 

ръководители и 
преподаватели 

                                 ЮНИ  
10.            1.Доклади на класните ръководители  V- VIII 

клас за УВР . 
Класни 

ръководители, 
преподаватели 



  2.Обсъждане и приемане графика за 
поправителните изпити. 
           3. Доклади на постоянните комисии 

и председатели 
на постоянни 

комисии 
11.           1.Анализ на резултатите от дейността на 

училищния екип през 2020/21 год. 
          2. Изготвяне план за работа през летния 
период. 
 

директора 

 
                                                


