
  

                            Основно училище „Свети свети Кирил и Методий” – с. Асеново, общ. Стражица 
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                Утвърждавам:         
                                                                                                                   Директор………………………… 

                Ваня Наумова 

                                                                                                                   Заповед № 385 от 03.09.2020г. 
 

 

 

 

                          Г  О  Д  И  Ш  Е  Н      П  Л  А  Н 

 

                                            за дейността на Педагогическия съвет при 

 

          Основно училище „Свети свети Кирил и Методий” с.Асеново, общ. Стражица 

              за учебната 2020 – 2021 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                           ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  
 

 

                                                              Септември    
 

                                 1. Избор на видове спорт за допълнителният час по ФВС, за учениците от І-VІІ 
клас. 

                                 2. Приемане на Училищния учебен план на І-IVклас, V - VІI клас. 
                                 3. Приемане на График на дейностите през учебната 2020-2021 година и 
Правилник за БУВОТ. 
                                 4. Вземане на решение относно обявяването на 11 май за неучебен, но присъствен 
ден в училището, във връзка с патронния празник на училището. 
                                 5. Обсъждане и приемане на Етичен кодекс на общността. 
                                 6. Приемане на МО за учебната 2020-2021 година. 
                                 7. Избор на комисия по БДП и Гражданска защита в училището. 
                                 8. Обсъждане и приемане на целодневната организация на дейностите в 
училището. 
                               19. Избор на Координационен съвет и Комисия за превенция срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици.  

 

                                                                                                     Срок : 03.09.2020 г. 
                                                                                                     Отг.  :  Директора 

                          

 

                                      Септември 
 

1. Отчет за изпълнение на Плана за квалификациите.  
2. Актуализиране на Правилника за устройството и дейността на училището. 

3. Приемане на План за квалификационната дейност през учебната 2020-2021г. 
4. Определяне на преподавателската норма на учителите. 
5. Определяне на класните ръководители. 

6. Отчет на едногодишното изпълнение на Стратегията за развитие на училището. 
7. Отчет за изпълнението на Годишния план на училището за 2019-2020 год. 
8. Приемане формите на обучение в училището. 
9. Приемане на правилник за контролната дейност за учебната 2020-2021 год. 
10. Утвърждаване на списък на пътуващите учители по маршрути и вид транспорт. 

 

 

                                                                                                           Срок : 04.09.2020 г. 
                                                                                                           Отг.  :  Директора   

 

                                

                                       Септември 
1. Утвърждаване на Годишната програма за целодневно обучение през 2020-2021г. 
2. Приемане на критерии за оценяване за оценяване на учениците от І-ви и ІІI- ти 
клас. 
3.. Приемане на програмата за работа на комисията по БДП. 
4. Приемане на програма за подкрепа на личностното развитие на учениците. 
5. Приемане на Механизъм за управление на конфликти. 
6. Приемане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз. 
7. Приемане на План за работа на Училищния координационен съвет за справяне с 
тормоза в училището. 



  

8. Приемане на програма за превенция на отсъствията, напускането и отпадането на 
ученици от училище. 
9. Приемане на критерии към показателите за оценка труда на педагогическите 
специалисти. 
10. Приемане на План за евакуация на присъстващите в училището. 
11. Приемане на Програма за Гражданското и здравно образование на учениците. 
12. Приемане на Спортен календар на училището за учебната 2020-2021 година. 
13. Приемане на критерии и показатели за самооценка на качеството на учебния 
процес в училището.   

         Срок : 14.09.2020 г. 
                                                                                       Отг.  :  Директора, Ал.Добревска 

                                                                                                                     Николай Малев 

 

 

                                           Октомври       
 

                          1.Утвърждаване на график за класните и контролните работи през І учебен срок. 
                          2.Анализ на входното ниво на учениците. 
                          3.Други. 

 

  Срок : 10.10.2020 г. 
                                                                                Отг.  :  Директора, всички учители 

                       

 

                                                                       Декември            

 
                        1. Успеваемост, прибиране и задържане на учениците до 16 години – мерки за 
успешното завършване на І-я учебен срок. 
                        2. Състояние на материалната база. 
                        3. Други. 
                                                                                                              Срок : 14.12.2020 г. 
                                                                                                              Отг.  :  Директора, кл. ръковод. 
                                      

                                                                 

                                                                   Февруари           

 
                       1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през І-вия учебен срок. 

                         2. Оценка на нивото на знанията на учениците по Български език и Математика. 
                       3. Отчитане резултатите от контролната дейност през І-вия учебен срок на директора. 

                        4. График за провеждане на класните и контролните работи през ІІ-я уч.срок. 
                        5. Други. 
                                                                                                                Срок : 19.02.2021 г. 
                                                                                                                 Отг.  :  Директора 

                          

                                                                      Март           

 
1. Приемане на училищния план-прием на ученици от І и V клас. 
2. Други. 

                    Срок : 23.03.2021 г. 
                                                                                                                 Отг.  :  Директора 

 

                                                                     Април           



  

 
1. Доброто здравословно състояние и физическо развитие на учениците - залог за  

по-добра успеваемост. 
2. План за празнуване на патронния празник на училището и предложения за  

участие в Общински фестивал „Каралийчеви дни 2020 г.” 

3. Други. 
 

                                                                                                                Срок : 23.04.2021 г. 
                                                                                                                Отг.  :  Директора, вс.учители 

 

                                                                       Май           

 
                      1. Информация за резултатите от учебно-възпитателната работа в начален етап и 
предложения за лятна работа с ученици, които не са усвоили необходимия минимум от задължителни 
знания по учебните предмети.        

                      2. Утвърждаване на ИУЧ на учениците от I, ІI, ІІІ, IV ,V, VІ и VІІ-ми клас. 
                      3. Утвърждаване на видове спорт по допълнителния час по ФВС за І-ІV клас 

                      4. Приемане на заявления за целодневна форма на обучение. 

                                                                                                                    Срок : 29.05.2021 г. 
                                                                                                                    Отг.  :  Директора, нач.учители 

 

                                                                       Юни           
 

1. Анализ на постиженията на учениците от VІІ клас от НВО.  

 

2. Утвърждаване на видове спорт по допълнителния час по ФВС за V-VІІ клас 

3. Други. 

                                                                                                                       Срок :11.06.2021 г. 
                                                                                                                       Отг.  : Директора, учители по  
                                                                                                                       БЕЛ и Математика 

 

                                              

                                           ГОДИШЕН СЪВЕТ – 02.07.2021година   

 

1. Доклад – отчет за учебно възпитателната работа в училището през учебната 2020 

– 2021 година. 
2. Приемане на обобщен доклад на Координиращият екип за състоянието на процеса 

на приобщаващото образование. 
3. Приемане годишните отчети на всички комисии в училището. 
4. Други 

 

     Отг.  : Директора, вс.учители 
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