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ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2021/2022г 
 
 

месец септември 2021 г. 
1. Запознаване със Списък-образец № 1 за учебната 2021/2022 година  
2. Запознаване със седмично разписание за І срок на учебната 2021/2022 година 
3. Приемане на училищни учебни планове  
4. Запознаване с график на учебните занятия, консултации, II  час на класа дежурства и дневен режим  
5. Приемане на Прави8лник за дейността на училището  
6. Приемане на Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд  
7. Приемане на Годишен план  
8. Приемане на План за работата на ПС  
9. Приемане на етичен кодекс на общността 
10. Приемане на правилник за вътрешен трудов ред  
11. Приемане на вътрешни правила за работната заплата 
12. Правилник БАК 
13. Правилник за квалификационната дейност 
14. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от рисковите групи 
15. Училищна програма за ЦДО на учебно възпитателния процес 
16. План за управление при кризи вследствие от  терористична дейност 
17. Приемане на методични обединения, състав на комисии по БДП, ЗБУТ, за справяне с тормоза, за 
противодействие на противообществените прояви. 
18. Приемане на оценъчна карта за диференцирано заплащане. 
19. Приемане на формите на обучение през учебната 2021/2022 година. 
20. Запознаване и инструктаж за мерките за ограничаване разпространението на COVID-19. 
21. Текущи. 
 

месец октомври 2021 година 
1. Анализ на състоянието на училищната документация – учебници, ученически книжки, тетрадки, 

дневници, Книга за подлежащи и др. 
2. Приемане плановете на училищните комисии и методическите обединения. 
3. Организация на избор на членове в Ученически съвет. 
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4. Критичини точки и слабости в спазването на мерките за ограничаване разпространението на 
COVID-19. 

5. Участие на училището в проекти и национални програми. 
 

 Срок: м. октомври. 2021 
 Отг. Директор 

 
 

месец ноември 2021 г. 
1. Анализ на състоянието на обучението по БЕЛ и математика в IV и VII клас -  учители по БЕЛ и 

математика. 
2.  Предложения от учителите на ученици за допълнителна подкрепа за приобщаващо образование. 
3. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията по неуважителни причини. 
4. Предприемане на мерки за подобряване на дисциплината. 
3. Текущи. 
 Срок: м.  ноември. 2021 
 Отг.: Директор 

 
 

месец декември 2021 г 
 

1. Тематичен ПС по проблемите на задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст. 
2. Работа на екипите за обхват и задържане на учениците в училище.  
3. Текущи. 
 Срок. декември, 2021г 
 Отг. Директор 

 
месец февруари 2022г 

1. Отчитане на резултатите от образователно-възпитателната работа през първия учебен срок. 
2. Мерки за повишаване на резултатите и преодоляване на затрудненията в УВП. 
3. Приемане на план-прием за учебната 2022/2023 година. 
4. Приемане на докладите на училищните комисии и методичните обединения за дейността през 

първи учебен срок. 
5. Предложения за налагане на казания на ученици, които са допуснали повече от 10 отсъствия по 

неуважителни причини. 
6. Избор на учебници и учебни пособия. 
7. Текущи. 
 Срок: февруари, 2021г 
 Отг. директор 
 
 

месец март 2022 г 
1. Ритмичност в изпитванията; 
2. Работа на постоянните комисии; 
3. Ефективно използване на ІІ-ри час на класа и часовете за консултации. 
4. Приемане на График за записване на ученици в първи клас на учебната 2022/2023 г., учебен план, 
документи, критерии за класиране. 
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5. Текущи. 
 Срок: март, 2022 г. 
 Отг. директор 
 

месец април 2022 г 
1. Подготовка за НВО в IV клас и VII клас. 
2. Резултати от дейността по обмяна на педагогически опит и възпитателната работа в училище. 
3. Текущи. 
 
                                                                                  Срок: април, 2022 г. 
 Отг. директор 

 
месец май 2022 г 

1. Отчет за дейността на училищните комисии, методическите обединения и координационни съвети. 
2. Обсъждане на резултатите от НВО в IV клас. Подготовка на учениците за НВО VII клас. 
3. Обсъждане на резултатите от гражданското и здравно образование и възпитание. 
4. Предложения за награждаване на изявени учители и ученици през учебната година. 
4. Текущи. 
                                                                                 Срок: май, 2022 г. 
 Отг. директор 

 
месец юни 2022г 

1. Доклад на класните ръководители и преподавателите на V – VІІ клас 
2. Анализ на резултатите през учебната година. 
3. Предложения за необходими изменения в организацията, съдържанието и технологията на обучение 

за следващата учебна година. 
4. Обсъждане графика на поправителните изпити. 
5. Обсъждане график за ремонтните дейности. 
6. Изготвяне на график за дежурства и отпуски. 

 
 Срок: юни, 2022г 
 Отг. директор 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №6/14.09.2021г. и утвърден от 
директора със Заповед №РД-………/15.09.2021г. 

 


