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ПЛАН
за работата на Педагогическия съвет 

за учебната 2016/2017 година

М. СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ

I. Разглеждане и приемане на основни документи и правилници за предстоящата учебна 
година и избор на комисии за актуализирането и осъществяването им:
1. Приемане на Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и 
финансиране;
2. Приемане на Правилник за дейността на училището;
3. Приемане на Училищни учебни планове;
4. Приемане на Форми на обучение;
5. Приемане на Годишен план за дейността на училището;
6. Приемане на Учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието;
8. Приемане на План за квалификационната дейност;
9. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище;
10. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 
учениците от уязвими групи;
11. Приемане на Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден;
12. Определяне на класни ръководители и Ръководиели на ПИГ;
13. Приемане на:

•S Разпределение на часовете от учебния план по предмети и преподаватели; 
s  Двусменен режим на обучение -  разпределение на стаите;
S  Седмичното разписание;
S  Графици и групи ЗИП, СИП, ИУЧ и ФУЧ, дежурства на учители;

14. Определяне на Спортни дейности /ДЧФ/ за учебната година от определените по чл. 92, ал. 1 
от ЗПУО;

15. Приемане на Списък на учениците, които ще получават стипендии за първия учебен срок;
16. Актуализиране на Правилник за вътрешния трудов ред;
17. Актуализиране на Правилник за безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание 

и труд;
18. План за контролнта дейност на директора и зам.-директоите;
19. Актуализиране на план за дейността по безопасност на движението;
20. Актуализиране на план за защита при природни бедствия;
21. Актуализиране на Вътрешни правила за работните заплати;
22. Актуализиране на пропускателния режим;
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23. Изготвяне на график за провеждането на класните работи през първия учебен срок;
24. Гласуване стипендии на ученици, предложени от класни ръководители;
25. Освобождаване на ученици от ФВС;
26. Допълване на критерии за диференцирано заплащане, избор на Комисия за диференцирано 

заплащане и избор на Комисия за диференцирано заплащане;
27. Определяне на МО и председатели на МО;
28. Запознаване на колектива с промени в нормативни документи;
29. Провеждане на периодичен инструктаж от ПДУД- Пламен Митев;
30.Дипломиране на ученици през сесия амвгуст-септември;
31 .Отчитане резултати от направените проверки от директора и ПДУД, за фиктивно записани 

ученици и направени проверки за присъствие на ученици в учебните часове.
II. Избор на училищни комисии и отговорници за:
1. Разкриване на занимания по интереси;
2. Подпомагане дейността на ученическото самоуправление Ученическия съвет;
3. Разработване и приемане на Етичен кодекс на общността, съвместно с ученическото 

самоуправление;
4. Координатор и Координационен екип за подкрепа на личностното развитие за организиране 

и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за 
личностно развитие /Наредба за приобщаващотообразование/;

5. Изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, 
жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация;

6. Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище;
7. Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (УКППМН).
III. Текущи:

✓ тематични разпределения и учебни програми;
•/ дневници;
у родителски срещи;
■/ откриване на учебната година;
V Избор на секретар на ПС за новата учебна година;
V организационни въпроси.

М. НОЕМВРИ
1. Избор на комисия за предложения за държавен план-прием за учебната 2015/2016 г.;
2. Анализ на ритмичността на изпитванията;
3. Анализ на входните нива;
4. Предложения на класните ръководители за допълнително обучение, съгласно член 178, ал. 1, т.

2 от Закон за предучилищното и училищното образование;
5. Здравословното състояние на учениците и децата със СОП.

М. ДЕКЕМВРИ
1. Приемане на план за реализиране на държавен план-прием;
2. Анализ на успеха и отсъствията на учениците;
3. Гласуване на януарска поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение.

М. ЯНУАРИ
1. Информация за състоянието на училищната документация;
2. Информация от класните ръководители за успеха и дисциплината по класове;
3. Отчитане резултатите от УВР през първия учебен срок. Насоки за работата през втория 

учебен срок;
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М. ФЕВРУАРИ
1. Информация за резултатите от контролната дейност;
2. Приемане на график за класните работи през втория учебен срок и други графици;
3. Отчет за състояние на учебниците I - VII клас;
4. Освобождаване от ФВС.

М. МАРТ
1. Приемане на план за приключване на старата и подготовка за новата учебна година;
2. Текуща информация от класните ръководители за успеха и дисциплината на учениците и 

предприетите мерки за тяхното подобряване;
3. ДЗИ.

М. АПРИЛ
1. Априлска сесия за ученици в XII клас;
2. Обсъждане подготовката на учениците за зрелостни изпити;
3. Обсъждане и приемане на план за честване на 24-ти май;
4. Обсъждане резултатите от направени проверки за присъствие на ученици в учебните часове.

М. МАЙ
1. Доклад на комисията за допускане на учениците до зрелостни изпити през майска зрелостна 

сесия;
2. Разглеждане на указания за провеждане на зрелостни изпити;
3. Отчитане резултатите от УВР на I - IV и XII клас;
4. Инструктаж на квесторите за ДЗИ;
5. ДЗИ;
6. Външно оценяване -  IV;
7. Анализ на резултатите от входно-изходно ниво на 12 клас.

м. ЮНИ
1. Външно оценяване - VII клас;
2. Състояние на учебниците - II, III, IV, V, VI, VII клас;
3. Отчитане резултатите за УВР в V - VIII клас;
4. Приемане на график за поправителните изпити на учениците от V - XI клас;
5. Доклад на комисията за резултатите от зрелостните изпити;
6. Отчет за работата на възпитателите I - IV клас.

М. ЮЛИ
1. Отчитане на резултатите от УВР в IX - XI клас;
2. Информация за резултатите от поправителните изпити за учениците от V - XI клас;
3. Отчет за работата на библиотеката;
4. Информация за контролната дейност;
5. Анализ на входно-изходно ниво начален етап, външно оценяване;
6. Анализ на НВО 7 клас и ДЗИ.

Плануваните педагогически съвети могат да бъдат променяни и допълвани при необходимост.

Планът за работата на Педагогическия съвет за учебната 2016/2017 година е приет на 
заседание на ПС с Протокол №12/08.09.2016 г.
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