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План за работата на Педагогически съвет – учебна 2020/2021 година 

 

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  
2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info , souphd@abv.bg 

 

             

 

УТВЪРДИЛ:  

 ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

  Директор 

 
 

П Л А Н 

 

ЗА РАБОТАТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

за учебната 2020/2021 година 

 

 

 

 

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет от 04.09.2020 г. (Протокол №.11)  

и е утвърден е със Заповед № 1838/08.09.2020 г. 

на директора на СЕУ ”Св. Паисий Хилендарски”, гр. Дупница. 

 

 

 

 

 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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м. Дневен ред Отговорник 
о

к
то

м
в
р

и
 

1. Приемане на планове на МО 

2. Запознаване с планове за контролната дейност на ръководството 

3. Приемане на Спортен календар 

4. Приемане на Годишен план на УКС, Единни правила и 

Алгоритъм за действие 

5. Приемане на Годишен план на ЕПЛР 

6. Актуализиране на училищна програма по гражданско, здравно, 

екологично интеркултурно образование  

7. Приемане на План за дейностите по БДП 

8. Приемане на План за честване на патронния празник на СЕУ „Св. 

Паисий Хилендарски“ и 150 години от създаване на училището в 

м. „Мърджина“ 

9. Приемане на координатор на групите по занимания по интереси, 

отговорник за работа с платформата и училищна програма за 

занимания по интереси 

10. Приемане на списък на учениците, които ще получават 

стипендии през І срок на учебната 2020/2021 година 

11. Текущи 

 

Предс. на МО 

Ръководство 

У-ли по ФВС 

В. Стойкова 

 

В. Стойкова 

А. Йорданова 

 

Комисия по БДП 

М. Сапунджиева 

 

 

Пед. състав 

 

 

Г. Янев – п-л 

 

 

н
о
ем

в
р
и

 

1. Тематично заседание: Споделяне на придобити знания и опит от 

посетени квалификационни форми 

 

2. Приемане на оценъчна карта за диференцирано заплащане на 

педагогическите кадри съгласно показатели и критерии за учебната 

2020/2021 година 

3. Текущи 

 

4. Текущи 

Учители, участвали 

в квалификационни 

форми 

Педаг. специалисти 

д
ек

ем
в
р
и

 

1. Резултати от контролната дейност на директора и заместник- 

директорите 

2. Тематично заседание: Проблеми на задължителното обучение на 

учениците до 16-годишна възраст и възпитателната работа с учениците 

3. Приемане план за Коледен училищен празник 

4. Текущи  

Ръководство 

 

Учители, 

възпитатели  

Комисия, учители 

я
н

у
ар

и
 

1. Приемане на Заявка за държавен план-прием за учебната 2021/2022 

година 

2. Приемане на Учебен план за ученици, които ще се приемат за 

учебната 2021/2022 година в VІІІ клас 

3. Приемане на План за приключване на І учебен срок 

4. Приемане на Седмично разписание за ІІ учебен срок 

5. Приемане на комисия за стипендии за ІІ срок на учебната 2020/2021 

година 

6. Актуализиране на Училищна програма по НП „Без свободен час“ 

7. Текущи 

В. Инкьова 

 

Гл. учители 

 

заместник-

директори 

 

Комисия  
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ф
ев

р
у

ар
и

 
1. Анализ на образователно-възпитателния процес през І учебен срок на 

2020/2021 учебна година 

2. Актуализиране на Списък на ученици, които ще получават стипендии 

през втория срок на учебната 2020/2021 година 

3. Съгласуване на График за писмени работи през ІІ учебен срок 

4. Приемане план за отбелязване на Трети март 

5. Текущи 

 

В. Инкьова 

Г. Янев 

 

 

М. Сапунджиева 

 

м
ар

т 

1. Приемане План за пролетен спортно-туристически празник – 

02.04.2021 г.  

2. Тематично заседание: Споделяне на добри практики  

3. Приемане на учебници за учебната 2021/2022 година  

4. Приемане на училищен план-прием за първи клас на учебната 

2021/2022 година и учебен план. 

5. Приемане на учебен план за учениците, които през учебната 

2021/2022 година ще бъдат в I, ІІ, ІІІ, IV, V, VІ, VІІ, VII, VIII, ІХ, X, XI и 

XII клас  

6. Текущи 

 

Учители ФВС 

 

Учители в І – VІІ кл. 

В. Инкьова 

 

Председатели на 

МО 

ап
р
и

л
 

1. Резултати от контролната дейност на ръководството 

2. Тематично заседание: Споделяне на добри практики  

3. Приемане План за изпращане на випуск 2021 

4. Избор на знаменна група 

5. Текущи 

Ръководството  

 

Кл. р-ли – ХІІ кл. 

Кл. р-ли – ХІ кл. 

 

м
ай

 

1. Приемане на План за приключване на 2020/2021 и подготовка на 

2021/2022 учебна година 

2. Избор на комисии за подготовката на новата учебна година 

3. Доклад за допуснати до ДЗИ 

4. Приемане на допълнителни критерии в атестационна карта на учител, 

логопед, психолог, ресурсен учител, ЗДУД  

5. Организиране честването на 24 май 

6. Отчет на работата по проекти 

7. Текущи 

заместник-

директори 

учители 

Предс. на ЗК 

Комисия 

Екипи 

ю
н

и
 

1. Отчет за дейността на УКС 

2. Отчет за дейността на Комисията за безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд 

5. Отчет за дейността на Методическите обединения 

6. Отчет за дейността на библиотеката 

7. Отчет на квалификационната дейност 

8. Обсъждане резултатите от НВО и ДЗИ 

9. Организация на работата по диференцираното заплащане на 

педагогическите кадри: избор на комисия 

10. Текущи – приемане на индивидуални учебни планове 

Председател 

Председател 

 

Председатели 

Т. Ефремова 

Д. Куйова 

Учители  

В. Инкьова 
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ю
л
и

 
1. Анализ на образователно-възпитателния процес през 2020/2021 

учебна година 

2. Запознаване със Списък-Образец № 1 (проект) за учебната 2021/2022 

година 

3. Отчет за изпълнение на Плана за действие по Мерките на Стратегията 

на училището. 

4. Приемане на учебници за ХII клас 

5. Текущи 

В. Инкьова,  

пед. колектив 

В. Инкьова 

 

заместник-

директори 

пед. състав 

се
п

те
м

в
р

и
 

1. Запознаване със Списък-образец № 1 за учебната 2021/2022 

година 

2. Запознаване с график на учебните занятия и дневен режим 

3. Приемане на Правилник за устройство и дейност на училището 

4. Приемане на Правилник за безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд 

5. Приемане на Годишен план 

6. Приемане на План за работата на ПС 

7. Приемане на Програмна система за ПГ 

8. Приемане на училищната програма за целодневна организация на 

учебния процес 

9. Приемане на план за дейността на УКС 

10. Актуализиране на Програма за работа с родителите 

11. Текущи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Инкьова 

Пед. състав 

комисия 

 

Д. Тодорова 

Комисия 

Комисия 

Комисия 

Д. Чечева 

Учители ЦДО 

 

УКС 

Комисия  
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се
п

те
м

в
р

и
 

1. Актуализиране на Стратегия за развитие на училището и План за 

действие на мерките по Стратегията 

2. Запознаване с план за контролната дейност на директора и 

заместник-директорите     

3. Приемане на планове на МО 

 

4. Приемане на план за честване на важни дати и събития 

   

5. Избор на комисия за стипендии 

6. Приемане на спортен календар 

7. Приемане на Програмна система за работа в ПГ 

8. Актуализиране на Етичен кодекс 

9. Актуализиране на Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими 

групи 

10. Приемане на Годишен план на УКС, Единни училищни правила 

и Алгоритъм по прилагане на механизма за противодействие на 

тормоза и насилието 

11. Приемане на Годишен план на ЕПЛР 

12. Съгласуване на график за писмените работи 

13. Запознаване с: 

а) График за провеждане на консултации и индивидуалната 

работа с ученици 

б) График за провеждане на допълнителния часа на класа за 

консултиране на родители и ученици и водене на 

училищната документация 

в) График за провеждане на часовете по ФУЧ 

г) График за провеждане на часовете по БД 

14. Текущи:  

Комисия 

 

Директор,  

зам.-директори 

Председатели на 

МО 

комисия 

 

учители 

учители по ФВС 

Д. Чечева 

Комисия 

Комисия 

 

 

В. Стойкова 

 

 

М. Данаилова 

учители 

 

Учители 

 

 

Кл. р-ли 

 

Учители 

Комисия по БД 

 


