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Нако Наков - директор 

 

П Л А Н  

 НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

за 2021/2022 г. 

М. СЕПТЕМВРИ 

   1. Актуализиране на плана за квалификационната дейност на училището.  

   2. Актуализация на програмата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование. 

  3. Актуализация на програмата с дейности за усвояване на книжовния български език 

за учебната година. 

  4. Актуализиране на  плана за действие при подготвен или извършен терористичен 

акт. 

  5. Предложение на индвидуален учебен план за ученици със СОП.   

  6. Разпределение на учители по предмети и паралелки. Определяне на класните 

ръководители. Определяне на групите за ЗИП, СИП, ФУЧ и ИУЧ. 

 7. Приемане на училищния годишен план и на училищните учебни планове на 

училището. 

 8. Избор на комисия / и за определяне на допълнително трудово възнаграждение за 

постигнати резултати от труда съобразно Наредба № 4 за нормиране и заплащане на 

труда – чл.24-29 
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 9. Приемане на седмичното разписание . 

 10. Актуализация  на комисията по етика в СУ“Хр. Ботев“, Г. Малина с тригодишен 

мандат. 

 11.Приемане на план за заседанията на Педагогическия съвет. 

 12. Приемане на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния 

ден. 

 13. Избор на спортните дейности за учебната година, съгласно определените по чл.92, 

ал.1 от ЗПУО. 

 14.Утвърждаване на  набелязаните мерки за повишаване качеството на образованието  

 15. Утвърждаване на  актуализацията на програмата за превенция на ранното 

напускане на училище. 

 16. Утвърждаване на  проекта за програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в СУ“Христо Ботев“- Горна Малина. 

 17. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния 

тормоз между учениците в СУ “Хр. Ботев“- Г. Малина по изпълнение на Училищната 

програма свързана с насилието и за справяне със случаи на насилие. . 

 18. Актуализация на Правилника за дейността на СУ “Хр. Ботев“- Г. Малина за учебната 

година. 

19. Актуализиране на програмата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 
образование за учебната година. 
20. Програма за усвояване на книжовния български език за учебната година. 
21. План за квалификационната дейност в  СУ” Христо Ботев”за учебната година. 
22. Актуализиране на  правилника за вътрешния трудов ред в СУ „ Христо Ботев” за 
учебната година.  
23. Актуализиране на  правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд на СУ „ Христо Ботев” с. Горна Малина за учебната година. 

24. Актуализиране на п л а на за сигурност във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за 

противодействие на тероризма и Наредба № 8 / 2017 г. 

  25. Избор на секретар на педагогическия съвет. 

 26. Избор на отговорници за седмичното разписание. 

 27. Избор на отговорници за тържественото откриване на новата учебна година. 

 28. Актуализация на Плана за защита при бедствия. 



 29. Предложения за програма с теми  /1.-12.клас/ по Национална програма“На 

училище без отсъствия“, мярка“Без свободен час“. 

30.Актуализация на Стратегията за развитие на училището с приложени към нея 

планове за действие и финансиране.  

31. Определяне на формите на обучение през учебната година. 

32. Избор на постоянните комисии към ПС и приемане плановете на педагогическите 

екипи по ключови компетентности. 

33.Предложения за включването на училището в различни проекти и национални 

програми. 

34. Разглеждане на постъпили заявления за самостоятелна форма на обучение. 

  Или 

1.Актуализация и утвърждаване на задължителната училищна документация. 

• Други 

• Приемане на правила  за работа на СУ“Христо Ботев“, с. Горна 

Малина в условията на епидемична обстановка ( COVID -19) 

 

М. ОКТОМВРИ 

  1. Заявления за освобождаване от ФВС. 

 2. Разглеждане на предложенията на класните ръководители до Комисията по 

стипендиите за учениците, които ще получават стипендии през I учебен срок. 

 3. Определяне на наставници за новоназначените педагогически специалисти. 

 4. Приемане на график за класните и контролните работи за първия учебен срок. 

 5.Квалификационна дейност в училището.  

6.Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета за III тримесечие. 

7.Обсъждане мерки / програма за повишаване резултатите на ученици с ниски 

резултати по различните учебни предмети / с количествено определени цели 

/.Определяне ресурси, срокове за изпълнение и очаквани резултати в 5 - 7  и 8 – 12 

класове.  

8.Други 



 

                                                                М. НОЕМВРИ 

1. Обхващане на децата, подлежащи на задължително училищно обучение. 

Информация за учениците, застрашени от отпадане. Обсъждане на нивото на 

усвояване на компетентности от учениците и предприемане на мерки за подобряване 

на образователните резултати. Обсъждане поведението и дисциплината по класове и 

предложения за санкции на ученици, съгласно ЗПУО и Правилника за дейността на 

училището. 

2.Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия. 

3.Обсъждане състоянието на училищната документация и воденето на електронния 

дневник. 

4. Обсъждане на мерки и действия за отстраняване и недопускане на фиктивно 

записани ученици, присъствието на учениците в училище и отразяването  в 

документацията. 

• Други 

 

  

М. ДЕКЕМВРИ 

1. Обсъждане на държавния план-прием за учебната година.  

2.Приемане на ученици след завършен седми клас / основно / образование. 

• Други 

 

М. ЯНУАРИ 

1.Приключване на I учебен срок за ученице с недостатъчен брой оценки  и 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  2016г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците /.  

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

отсъствията на учениците и налагане санкции на ученици, допуснали голям брой 

неизвинени отсъствия, в съответствие с Правилника за дейността на училището. 



3.Утвърждаване училищен план-прием на ученици в 1 клас. 

Утвърждаване училищен план-прием на ученици в 5 клас. 

• Други 

 

М. ФЕВРУАРИ 

1. Обсъждане и вземане на решения по  отчитане  резултатите от учебния процес през -

първия учебен срок .Трудноуспяващи ученици и ученици, застрашени от отпадане. 

2. Приемане на график за класните работи за втория  учебен срок. 

3. Определяне реда и начина за провеждане на изпити за оформяне на срочна оценка 
за 1учебен срок и приемане на график за провеждане на изпити за оформяне на срочна 
оценка за 1 учебен срок.. 

4. Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета. 

• Други 

                                           М. МАРТ 

 1.Информация за готовността за провеждане на НВО, ДЗИ и ДИ за придобиване на 

професионална квалификация-теория и практика 

2. Определяне на училищния план- прием за учебната година.  

2. Определяне на училищния план- прием за учебната година. 

• Други 

 

М. АПРИЛ 

1. Предложения за организатори на тържеството за Деня на славянсата писменост и 

българската просвета и култура. 

2.Обсъждане на план за приключване на учебната година. 

• Други 

 

М. МАЙ 



1.Доклад на класните ръководители на 12.клас и допускане на учениците от 12.клас до 

държавен изпит за придобиване на  професионална квалификация- теория и практика. 

2. Предприемане дейности за подобряване на дисциплината в  СУ“Христо 

Ботев“. Обсъждане на мерки и действия за отстраняване и недопускане на 

фиктивно записани деца и ученици, присъствието на учениците в училище 

и отразяването му в документацията 

• Други 

 

М.ЮНИ 

 1. Издаване на свидетелствата за основно образование.  

 2. Определяне на групите по ЗИП /ИУЧ.  

 3. Определяне на групите от целодневната организация на учебния ден.  

 4. Определяне на графиците за поправителните сесии- юлска и септемврийска.  

• Други 

Х. Месец Юли 

1.Анализ на резултатите от учебно-възпитателния процес през учебната година 

2.Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на училището. 

2. Други 

 


