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О С Н О В Н О  У Ч И Л И Щ Е  „ Х Р И С Т О  С М И Р Н Е Н С К И ”  С . С А М О В О Д Е Н Е  

общ.  В.  Търново  5040  ул .  Васил Левски  №36  

тел .  06112/9909;  0887635999  ел .поща:  ou_samovodene@abv.bg 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:      / п / 

Йордан Джартов 

Директор на ОУ „Хр. Смирненски” 

с. Самоводене, общ. В. Търново 

 

 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА / ЗАСЕДАНИЯ/ 

НА ПС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА 
 

Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на ос-

новни педагогически въпроси в училище. Той включва в състава си всички педагоги-

чески специалисти. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на 2 месеца 

от директора. В заседанията на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас 

може да участват представители на обществения съвет и училищното настоятелство. 

Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 

2/3 от числения му състав. За всяко заседание на ПС се води протокол от секретар, 

който се избира в началото на учебната година. Председател на съвета е директорът 

на училището. 

 

 

Месец септември 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане план за 2021/ 2022 учебна година за изпълнение на Стратегия за 

развитие на училището в периода 2020 – 2024 година. 

        Докл.:директорът 

2. Приемане Правилник за дейността на училището за учебната 2021/ 2022 

година . 

Докл.: директорът 

3. Приемане на Училищен учебен план за І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ клас за 

учебната 2021/ 2022 година. 

        Докл.: директорът 

4. Приемане на форми на обучение за учебната 2021/ 2022 година. 

      `  Докл.: директорът 

5. Годишен план за работата на училището през учебната 2021/ 2022 година. 

        Докл.: директорът  

        Докл.: директорът 

6. Мерки за повишаване качеството на образованието. 

        Докл.: Кр. Патрикова 

7. Програма за превенция на ранното отпадане от училище. 

        Докл.: Кр. Патрикова 

8. Етичен кодекс на училището. 

        Докл.: К. Ралева  

9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на де-

цата и учениците от уязвими група. 

        Докл.: Кр. Патрикова 

10. Годишна учебна програма за целодневно обучение. 
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        Докл.: Кр. Патрикова 

11. Избор на спортни дейности от определените по чл.92, ал.1 от ЗПУО. 

        Докл.: Ив. Гужев 

12. Годишен план за квалификационната дейност за учебната 2021/ 2022 г.. 

        Докл.: Кр. Патрикова 

13. План за работата на Методическото обединение за учебната 2021/ 2022 г.. 

        Докл.: Кр. Патрикова 

14.  Информация за готовността на училището за учебната 2021/ 2022 г. 

        Докл.: директорът 

 

15. Вземане решение за отбелязване патронния празник на училището. 

        Докл.: директорът 

 

16. Приемане Правилник за вътрешния трудов ред  за учебната 2021/ 2022 година. 

Докл.: директорът 

 

17. Приемане на план-график за обучението по БДП 

 Докл.: Ив.Гужев 

18. Приемане на график за обучението по Гражданска защита. 

 Докл.: Ив.Гужев 

19. Приемане на план за ръководно-контролната дейност на директора. 

Докл.: директорът 

20. Приемане график на заседанията на ПС. 

Докл: директорът 

 21. Приемане на график за провеждане на ІІ час на класа. 

       Докл.: директорът 

24. Приемане на график за провеждане на консултации с учениците. 

       Докл.: директорът 

22. Приемане на Спортен календар на училището за учебната 2021/ 2022 година. 

       Докл.: Ив.Гужев 

23. Приемане на показатели и критерии към тях за определяне на допълнителното 

трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала през учебната 

2020/ 2021 г. 

       Докл.: директорът 

24. Приемане комисии по: БДП, Гражданска защита, Действия при аварии и 

катастрофи, УКБППМНУ, Комисия за действие при злонамерен анонимен телефонен 

сигнал.  

       Докл.: директорът 

25. Обсъждане и приемане на система от качествени показатели за установяване 

на резултатите от изпитванията на учениците от I клас. 

Докл.: А. Матева 

26. Обсъждане и приемане на НП и проекти по които училището ще работи през 

учебната 2021/ 2022 година. 

Докл.: директорът 

К. Дешкова 

27. . Обсъждане и приемане на мерки и училищни правила за работа в условията 

на епидемична обстановка и с цел ограничаване разпространението на зараза. 

Докл.: директорът 

28. Обсъждане готовността на училището за евентуален бърз преход към ОЕСР и 

избор на образователна платформа. 

Докл.: директорът 

К. Дешкова 

29. Текущи  
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Месец октомври:  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Резултати от проведените контролни работи - входно ниво по всички учебни 

предмети. 

Докл.:преподавателите 

 2. График за провеждане на контролни и класни упражнения – І и ІІ срок. 

Докл.: К. Ралева 

3. План за честване Деня на народните будители. 

Докл.: директорът 

4. Текущи. 

 

 

Месец ноември – декември:  

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Анализ и оценка на обучението по Математика и БЕЛ в начален курс.  

Докл.: директорът 

2. Доклад на директора за извършена проверка на тема „Отсъствия на учени-

ците” в групите за целодневно обучение. 

Докл.: директорът 

3.    Анализ на работата на МО на учителите. 

Докл.: директорът 

4. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентност от уче-

ниците и предложение за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на обра-

зователните резултати. 

Докл. преподавателите 

5.     Текущи. 

 

 

Месец януари:  

ДНЕВЕН РЕД 

1. Предложение за налагане наказания на ученици допуснали неизвинени отсъс-

твия и лоши прояви през I учебен срок. 

Докл.: кл. р-ли 

2. Приемане на седмичните разписания за ІІ учебен срок. 

Докл.: М. Богомилова 

3. Отчет на контролната дейност във връзка със състоянието на училищната доку-

ментация. 

Докл.: директорът 

4. Отчет на контролната дейност във връзка с отсъствията на учениците и 

ритмичността на изпитванията. 

Докл.: директорът 

5. Текущи. 
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Месец февруари:  

ДНЕВЕН РЕД 

1.  Отчет и анализ на резултатите от УВР през І-вия учебен срок на 2021/ 2022 го-

дина. 

Докл.: директорът 

2.  Отчет и анализ на резултатите от контролната дейност на директора 

           Докл.: директорът 

3.   Мерки за подобряване на УВР през ІІ-рия учебен срок. 

Докл.: директорът 

4.   План - прием в първи клас – условия и критерии. 

Докл.: директорът, 

учители в начален етап 

5.   Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентност от учени-

ците и предложение за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образо-

вателните резултати. 

Докл. преподавателите 

6.    План за честване на 3 март. 

Докл.: К. Ралева 

 

7. Текущи. 

 

Месец март– април:  

ДНЕВЕН РЕД 

1. Отчет на комисията по БДП и УКБППМНУ. 

Докл.: Кр.Патрикова 

 Ив.Гужев 

2.   Оценка изпълнението плана на класа и провеждане ЧК.  

Докл.: директорът 

3.   Работата в групите по разширена подготовка - организация и проблеми. 

   Докл.: преподавателите. 

 

4.  Текущи. 

 

 

Месец май:  

ДНЕВЕН РЕД 

 

1.        План за приключване на учебната 2021/ 2022 година. 

Докл.: Директорът 

2.  Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентност от уче-

ниците и предложение за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на обра-

зователните резултати. 

Докл: преподавателите 

3. Обобщен анализ и оценка на самостоятелните работи по основните учебни 

дисциплини в началния курс – изходно ниво. 

Докл: Кл. ръководители 

4.  Определяне равнището на възпитаност на учениците от I– VII клас. Наг-

ради на добри и отлични ученици. 

Докл: Кл. ръководители 

5. Текущи. 
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Месец юни:  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1.    Оценка и анализ на резултатите от УВР през учебната 2021/ 2022 година. 

Докл: Директорът 

2.   Отчет и анализ на резултатите от контролната дейност на директора 

           Докл.: директорът  

3.   Определяне на избираеми учебни часове, варианти на обучение и извънкласни 

дейности за учебната 2022/ 2023 година. 

Докл: Директорът 

4.   Резултати от поправителната юнска сесия. 

Докл: Кр.Патрикова 

К. Дешкова 

5.   План за лятната работа и подготовката на новата учебна година. 

Докл. Директорът 

6. Текущи. 

 


