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ГРАФИК И ТЕМИ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

СЕПТЕМВРИ 

 
 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.                                                                                                                                     

3. Запознаване с плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимния сезон.  

 

4. Запознаване с анализа на заявените желания на учениците за участие в групи за 

занимания по интереси и избор на групи за занимания по интереси и техните 

ръководители. 

 

 

ОКТОМВРИ 

 

1. Анализ на входното ниво на учениците.  

2. Доклад на учителите, свързан с входящата диагностика на учениците  от І и V клас за 

училищната им готовност. 

3. Запознаване с график за контролни и класни работи през първия учебен срок.  

4. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

назначено от общината. 

 5. Запознаване с плановете на комисиите и методичните обединения при ОбУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, с. Априлово. 

6. Обсъждане на мерки и дейности за превенция на установените дефицити в усвоените 

компетентности на учениците и повишаване посещаемостта и мотивацията за учене на 

учениците.  

7. Обща подкрепа. Кариерно развитие – дейности и правила. 

8. Контролна дейност на директора – силни и слаби страни в дейността на 

педагогическите специалисти. Мерки за преодоляване на установените пропуски. 

9. Текущи въпроси 

 

 



 

НОЕМВРИ 

 

 

1. Разглеждане на нарушенията на Правилника за дейността на училището и на 

Правилника за вътрешния трудов ред в училището.  

2. Работа в групите по избираема подготовка – организация и проблеми.  

3. Отчет на контролната дейност във връзка с ритмичността на изпитванията и воденето 

на електронния дневник. 

4. Предложения за отбелязване на Коледа в училище. 

5. Обсъждане  нивото на усвояване на компетентности от учениците и предприемане на 

мерки за подобряване на образователните резултати.  

 

6. Избор на комисия за определяне на допълнително трудово възнаграждение и приемане 

на карта за оценка на резултатите от труда на педагогическите специалисти. 

 

7. Текущи въпроси и задачи. 

 

ДЕКЕМВРИ 

 

1. Обсъждане на държавния план-прием за учебната 2023/2024 г.  

2. Контролна дейност на директора. 

3. Превенция на обучителните трудности. Мерки за преодоляване трайното отсъствие на 

ученици.  

4. Текущи въпроси и задачи. 

 

ЯНУАРИ 

 

 

1. Приключване на I-ви учебен срок: 

 

- ученици с недостатъчен брой оценки, определени за полагане на изпит за определяне 

на срочна оценка поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по 

учебния предмет / ал.5, чл. 22 от Наредба № 11 от  2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците /.  



2.  Обсъждане поведението и дисциплината на учениците, дейности за намаляване 

отсъствията на учениците и повишаване на резултатите от образователния 

процес. 

 

3. Седмично разписание за II-ри учебен срок.  

 

 

4.  Обсъждане и приемане на график за прием през 2023/2024 учебна година на 

ученици в І и V, седми  клас.  

 

5. Текущи въпроси и задачи. 

 

 

 

ФЕВРУАРИ 

 

1. Анализ на резултатите от УВР през първия учебен срок. 

 

2. Добри практики за повишаване на мотивацията на учениците за учене. 

 

      3. Обсъждане и мерки за намаляване на учениците, застрашени от отпадане от 

училище. 

     4. Приемане на график за класните и контролни работи за втория  учебен срок. 

     5. Запознаване с отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Плана за дейността 

на училището през първия учебен срок. 

     6. Запознаване с отчетите на комисиите в училището. 

     7. Запознаване с отчетите на групите по интереси и на групите за целодневна 

организация на учебния ден за дейностите през първия учебен срок и постигнатите 

резултати. 

    8. Доклад на екипите за личностно развитие на учениците със специални 

образователни потребности.  

 

    9. Отчет на контролната дейност на директора през І срок. 

 

МАРТ 

 

 



1. Информация за готовността за провеждане на НВО IV,VII и X клас и държавен 

изпит за придобиване на първа степен на професионална квалификация – теория и 

практика. 

2. Мерки за подготовка на материално-техническата база за учебната 2023/2024 

година. 

3. Обсъждане на учебниц и учебни комплекти за І – VІІ и клас. 

 

4. Обсъждане поведението, дисциплината и отсъствията на учениците и 

предложения на мерки за повишаване посещаемостта на учебните часове и 

развитие на ключови компетентности по учебните предмети. 

 

5. Текущи въпроси и задачи. 

 

 

 

АПРИЛ 

 

 

1. Разглеждане нивото на усвояване на учебното съдържание и дисциплината на 

учениците в училището и обсъждане на проблеми в учебната работа по учебни 

предмети и набелязване на насоки за тяхното преодоляване. 

 

2. Обсъждане план за приключване на учебната година. 

 

3. Обсъждане на подготовката за тържествено отбелязване патронния празник на 

училището и честване на Деня на славянската писменост и  българската просвета 

и култура. 

 

4. Анализ на състоянието на училищната документация. 

 

5. Обсъждане и приемане  участие на училището в национални програми и проекти 

през 2023/2024 учебна година, одобрени със заповед на министъра на 

образованието и науката. 

 

6. Текущи въпроси и задачи.  

МАЙ 

 

 

1. Организация и провеждане на НВО за ІV клас. 

 

2. Усвоени компетентности от учениците от  І – ІVклас през учебната година  - доклад 

на класните ръководители.  

 



3. Отчет на ръководителите на групите за Занимания по интереси. 

 

 

   4. Доклад на екипите за личностно развитие на учениците със специални образователни 

потребности.  

 

6. Отчет за обучението по БДП и спортни дейности. 

 

7. Предложения за лятна работа за ученици от начален етап. 

 

8. Предложения от класните ръководители за награждаване на изявилите се ученици 

и ученици с високи постижения в обучителния процес в чест на 24 май. 

 

   8. Предложения за награждаване на учители в чест на 24 май.  

 

ЮНИ 

 

 

1. Усвоени компетентности от учениците от   V – VІІ клас през учебната 2022/2023 

година – доклад на класните ръководители.  

 

2.Отчет и анализ на резултатите от НВО – ІVклас и изходящата диагностика на 

учениците в начален етап на основно образование. 

 

3.Организация и провеждане на НВО за VІІ  и X клас. 

 

4. Обсъждане на график за поправителна сесия за прогимназиален и гимназиален етап. 

5. Училищен ритуал – изпращане на випуск 2022/2023 година - предложения. 

 

6.Запознаване с графика за дежурство на комисиите за прием на ученици през учебната 

2023/2024 година.  

 

7. Текущи въпроси и задачи.  

 

 

ЮЛИ – ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН СЪВЕТ 

 

 

1.Анализ на образователно-възпитателния процес през учебната 2022/2023 година. 

 



2. Усвоени компетентности от учениците от   8, 9 и 10 клас през учебната година – доклад 

на класните ръководители.  

 

3.Анализ на резултатите от  НВО –VІІ и Х клас и изходящата диагностика по учебни 

предмети. 

 

4.Анализ на резултатите от  държавен изпити за придобиване на първа степен 

професионална квалификация – теория и практика. 

 

5.Доклад на директора за резултатите от контролната дейност на учебната 2020/2021 г. 

 

6. Отчет на работа на комисиите. 

 

7.Годишен отчет на методичните общности общности. 

 

8.Годишен отчет на дейността на  групите за занимания по интереси. 

 

9.Годишен отчет на дейността и постигнатите резултати на групите за целодневна 

организация на учебния ден.  

 

10.Отчет за дейността на спортните дейности.  

 

11. Отчет на ръководителите на групи по проект „Равен достъп до образование в 

условията на кризи“. 

 

12. Годишен отчет отностно самостоятелната форма на обучение. 

 

13. Анализ на докладите и отчет на дейностите на екипите за личностно развитие на 

учениците 

 

14. Акуализиране на комисии за:  

 

       • изработване на Годишен план на училището през учебната 2023/2024 година;  

       • актуализаране на Стратегията на училището;  

       • актуализиране на Правилника за дейността на училището;  

       • актуализиране на други вътрешноучилищни документи.  

 

15.Обсъждане на задачите за подготовка на училището за новата учебна година. 

 

16. Анализ на състоянието на училищната документация. 

 

17. Текущи въпроси и задачи.  

 



 

СЕПТЕМВРИ 

 

 

1. Избор на секретар на ПС за учебната 2022/2023 г. 

 

2. Запознаване на учителите със заетостта им по Списък – Образец № 1 за учебната 

2022/2023 учебна година и със заповедта за класно ръководство. 

 

3. Запознаване със заповедите на директора относно организацията на дейността на 

училището за 2022/2023 учебна година. 

 

4. Запознаване с план за контролната дейност на директора. 

 

5.  Запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред в ОбУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – с. Априлово. 

6. Обсъждане изменения и допълнения в нормативни актове. 

 

7. Приемане на: 

7.1.Правилника за дейността на училището през учебната 2022/2023 година; 

7.2.Формите на обучение в Об.У „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Априлово; 

7.3.Училищния учебен план  и учебните планове за учебната 2022/2023 година; 

7.4.Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден; 

7.5.График на учебния процес – седмично разписание, дневен режим; 

7.6.Мерки за повишаване качеството на образованието; 

7.7.Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

7.9.Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата 

и учениците от уязвими групи; 

7.10.План за сигурност; 

7.11.План за дейността на Училищен координационен съвет за противодействие 

на училищния тормоз;  

7.12. План за дейността на Педагогическия съвет; 

7.13.План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; 

7.14. Спортните дейности за учебната година, съгласно определените по чл.92,  

ал.1 от ЗПУО; 

7.15. Правилника за пропусквателния режим; 

7.15. Механизъм за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа. 

 



8.  Приемане на актуализирани училищни документи: 

8.1. Приемане на Етичен кодекс на училищната общността на Об.У „Св. Св. 

Кирил и Методий“, с. Априлово; 

8.2. Правила за работа в условията на COVID – 19; 

8.3.Вътрешните правила за работната заплата; 

8.4.Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд на „Об.У Св. Св. Кирил и Методий“, сл Априлово за учебната 2022/ 

2023;  

8.5.План за повишаване грамотността на учениците; 

8.6.Актуализиран план за действие и финансиране към Стратегията за 

развитие на училището; 

8.7.План за действия при бедствия, аварии и катастрофи; 

8.8. План за безопасно движение по пътищата; 

 

9. Избор  на постоянните и временни комисии. 

 

10. Обсъждане и приемане групите за ИУЧ. 

 

11. Текущи въпроси и задачи. 

 

 

 


