
 
 

План за дейността на Педагогическия съвет 

през 2021/2022 учебна година 
 

Планът за дейността на ПС е част от Годишния план на училището, приет на заседание на ПС и 

утвърден със заповед № 743/02.09.2021г. на директора на Гимназията  

 

А. Общи положения - чл. 263. (1) от ЗПУО  

Педагогическият съвет в училището заседава в присъствена/ хибридна 

( присъствена + виртуална) среда  : 

1. Приема Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към 

нея план за действие и финансиране;  

2. Приема Правилник за дейността на училището;  

3. Приема училищния учебен план;  

4. Приема формите на обучение;  

5. Приема Годишния план за дейността на училището;  

6. Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

7. Приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

8. Приема училищната документация- планове/правила/програми/мерки/инструктажи и др. 

9. Предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  

10. Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  

11. Определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;  

12. Определя ученически униформи;  

13. Участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на 

училищната общност;  

14. Запознава се с бюджета на  училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;  

15. Периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото 

на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите 

с цел подобряване на образователните резултати;  

16. Упражнява други правомощия, определени с нормативен акт (напр. Избор на секретар 

при изготвяне на протоколите от ПС и др.)  

  



Б. Задължения на лицето, което изготвя протокол с пореден номер  от заседание на 

Педагогическия съвет ( секретар - протоколчик)  

1. Водене на протокол по време на заседанията на ПС, с отразена пълна, коректна и точна 

информация. 

2. Протоколът от заседанието на ПС се изготвя и  класира до десет дни след деня на 

заседанието, подписва се от секретаря и директора с печат на училището. Класьорът с 

протоколите от заседанието е неразделна част от книгата за решенията на ПС.  

3. Решенията, взети от педагогическия съвет, се вписват на ръка със син химикал в книгата 

за решенията на ПС,  подписват се от секретаря и директора с печат на училището.   

4. В началото на учебната година в книгата се вписва ръкописно поименният списък на 

членовете на Педагогическия съвет за съответната учебна година в книгата за регистриране 

на решенията на ПС 

5. Определеният секретар на ПС се задължава да се запознае с функциите и правомощията 

на ПС; съгл ВПОРЗ и по решение на директора на училището, лицето може да бъде 

възмездено за спецификата на дейността си със заповед на директора.  

 Дневен ред Срок Отговорник 

Педагогически съвет: 

Приемане на училищната документация- планове 

/програми /мерки/инструктажи и др.  за дейността на  

училището през учебната 2021/22 година, които са 

неразделна част от Годишния план, като 

приложения;  Приемане на критерии за избор на 

главен учител; Организационни въпроси- участие в 

НП и проектни дейности и др. 

 

10.09. 

2021 г. 

 

Директор, 

ЗДУД,  

ЗДУТД 

Комисии 

Работни групи 

Педагогически съвет: 

Отчитане на резултатите от проведеното входно 

ниво по отделните учебни предмети; Отчет за 

състоянието на училищната документация; 

Освобождаване на ученици със здравословни 

проблеми от часовете по ФВС; Информация за 

ноемврийската сесия на ученици на самостоятелна 

форма; Организационни въпроси. 

 

 

октомври 

2021 г. 

 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД 

Класни 

ръководители 

 

Педагогически съвет: 

Отчитане ритмичността на изпитванията; Доклад на 

класните ръководители за учебно-възпитателната 

работа и поведението на ученици; Отчет по 

Стратегията за уч. 2020/21г.; Представяне на 

учениците- стипендианти за първия уч. срок на уч. 

 

ноември 

2021 г. 

 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД 

Д. Макшутова 



21/22г.; Организацияи провеждане на II 

задължителен ДЗИ; Организационни въпроси. 

Педагогически съвет: Доклад на класни 

ръководители за учебно-възпитателната работа и 

поведението на ученици; Обсъждане на 

възможности за повишаване резултатността на 

учителската работа; Обсъждане на предложения за 

план-прием за учебната 2021/2022 г.; Информация 

за януарска сесия за определяне на оценката на 

ученици в самостоятелна форма. Организационни 

въпроси- Втори ДЗИ ( ДИППК) 

 

 

декември 

2021 г. 

 

 

Директор 

 

Педагогически съвет: 

Отчитане и анализ на резултатите от учебно-

възпитателната работа през I учебен срок и 

обсъждане на мерки за повишаване на 

успеваемостта и превенция на застрашените от 

отпадане ученици; Обсъждане на седмично 

разписание за II учебен срок, Доклад-анализ за 

контролната дейност през I учебен срок; 

Организационни въпроси. 

 

 

януари 

2022 г. 

 

 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД 

Кл. р-ли 

 Педагогически съвет:  

Представяне на учениците- стипендианти за II 

учебен срок; Доклад на класните ръководители за 

учебно-възпитателната работа и поведението на 

ученици; Дискусия за ефективността на мерките за 

превенция на ранно напускане на училище и за 

предоставяне на равни възможности на учениците 

от уязвими групи; Организационни въпроси. 

 

февруари 

2022 г. 

 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД 

Комисия 

 

Педагогически съвет:  

Доклад на Комисията ИРП за подготовката на Деня 

на отворените врати; Доклад на класните 

ръководители за учебно-възпитателната работа и 

поведението на ученици; Организационни въпроси. 

 

март 

2022 г. 

 

Директор, 

ЗДУД 

ЗДУТД 

Комисия 

Кл. р-ли 

Педагогически съвет: 

Обсъждане на предложения за спортни дейности 

през 2021/2022 учебна година; Доклад на класните 

ръководители за учебно-възпитателната работа и 

поведението на ученици; Организационни въпроси. 

 

април 

2022 г. 

 

Директор 

ЗДУД, 

Учители по ФВС 



Педагогически съвет: 

Доклад на класните ръководители на XII- клас за 

резултатите от учебно-възпитателната работа; 

Избор на знаменна  група; Информация за 

организиране на ДЗИ, ДКИ и план-приема; 

Информация за изпитна сесия за определяне 

оценката на ученици в самостоятелна форма; 

Организационни въпроси. 

 

 

май 

2022 г. 

 

 

Директор 

Кл. р-ли - XII кл. 

ЗДУД 

ЗДУТД 

 

Педагогически съвет: 

Доклад на класните ръководители на VIII, IX, X клас 

за резултатите от учебно-възпитателната работа от 

II срок и учебната 2021/2022г; Информация за 

резултатите от ДЗИ и проведените изходни нива; 

Приемане на график за подготовка на материално-

техническа база ;Отчет на работата  на МО, ПУК и 

координационния съвет; 

Доклад-анализ за работата през учебната 2021/2022 

г. и обсъждане на мерки за повишаване на 

успеваемостта и превенция на застрашените от 

отпадане ученици; Разпределяне на учебните часове 

ИУЧ – РПП и ФУЧ и изготвяне на УУП за учебната 

2022/2023г; Информация за юлска сесия за 

определяне оценката на ученици в дневна и 

самостоятелна форма; Организационни въпроси- 

подготовка за учебната 2022/23г.. 

 

 

юни 

30.06.2022 г. 

 

 

Директор 

ЗДУД, ЗДУТД 

Кл.ръководители 

Председателите 

на МО 

Педагогически съвет: 

Доклад на класните ръководители на X  и XI клас 

Организационни въпроси- подготовка за учебната 

2022/23г. 

 

юли 2022 г. 

 

 

ЗДУД, ЗДУТД 

Кл.ръководители 

Учители по 

професионална 

подготовка 

 

1. Заседанията на Педагогическия съвет се провеждат веднъж месечно в сряда/четвъртък.  

2. При необходимост се свикват извънредни такива. 

  



 


