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Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол  № 12/ 02.09.2021г 

 

 



 

м. септември  

     1. Избор на протоколчик на ПС 

2. Приемане на Училищен учебен план 

3. Приемане  форми на обучение 

4. Приемане Годишен план за дейността на училището за учебната 2021/2022 г. 

5. Разпределение на ИУЧ,  класно ръководство 

6. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти 

м. септември: 

1. Приемане Правилник за дейността на училището. 

2. Приемане Програма за превенция на ранното напускане на училище 

4. Приемане Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи 

5. Приемане Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

6. Приемане плановете на постоянните комисии и МО. 

7. Запознаване с плана за КД на директора.  

8. Приемане план за квалификационна дейност. 

9. Актуализиране  на Стратегия за развитие на училището 

10. Приемане на резултатите от поправителната сесия и изпитите в дневна и самостоятелна 

форма на обучение. 

11. Представяне на  Списък - Образец № 1 за новата учебна  година. 

12. Приемане на План за действие при бедствия, аварии и катастрофи и План при анонимно 

телефонно съобщение   

м. октомври: 

      1. Разглеждане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

      2.Целодневно обучение на учениците от І клас - ІV клас – проблеми. 

      3.Приемане на информацията на методичните обединенияза проведените входни нива в ОУ 

„Алеко Константинов”, гр. Червен бряг. 

      4.Бюджет на училището.Отчет на изпълнението на бюджета. 

     6. Приемане на мерки и дейности за намаляване риска от фиктивно записани ученици. 

7. Отчитане резултатите от проверката по прибирането и задържане на задължително 

обучение деца.  Приемане на Правила за коректно подаване на информация за приемане, 

движение, отписване на ученици, както и недопускане на фиктивно записани ученици.  



Механизъм за контрол на редовното и точното отразяване на отсъствията на учениците в 

училищната документация      

м. декември: 

      1. Състояние на успеха и дисциплината на учениците по класове – спазване на  Правилника 

за дейността на училището; констатирани нарушения и предложения за налагане на наказания. 

      2. Обхват на подлежащите на задължително обучение ученици / отпаднали по причини; 

преместени с удостоверение и получено съобщение/ 

      3. Отчет на работата по ГЗ. 

      4. Спазване на Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Ритмичност на изпитванията. 

      5. Приемане на план за провеждане на Коледно тържество и патронен празник. 

м. декември: 

        Тематичен педагогически съвет: Работа по Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст - проблеми 

м. февруари: 

      1. Отчитане на резултатите от І учебен срок. 

      2. Приемане на резултатите от януарската сесия на учениците в самостоятелна форма на 

обучение. 

      3. Отчет на изпълнение на дейностите, залегнали в плановете на комисиите и МО. 

      4. Доклад на директора и зам.директора по учебната дейност за резултатите от контролната 

дейност през първия срок 

      5. Информация за здравното състояние и физическо развитие на учениците. 

      6. Отчет на училищния съвет „Семейството като партньор на училището за сигуряване на 

пълен обхват и намаляване на броя на неизвинените отсъствия” 

     7.Отчет на квалификационната дейност. 

      8.Бюджет на училището за 2022. 

м.март 

1. Избор на учебници и учебни помагала за учебната 2022/2023 г.  

2. Обсъждане на критерии, изменения и допълнения и приемане на нови карти за оценка на 

труда на педагогическите специалисти 

3.Определяне на числеността и състава на комисия за оценка на постигнатите резултати от 

труда на педагогическия персонал 

4.Определяне на критерии за прием на учениците в първи клас, график на дейностите, 

необходими документи. 

 



м. май: 

      1. Приемане на план за честване на 24 май и решение за награждаване на ученици и 

учители. 

     2. Анализ на състоянието на училищната документация. 

3.Предложения за  разкриване на занимания по интереси 

4. Избор на спортните дейности за учебната година от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО 

5.Избор на предмети за ИУЧ.  

     6. Приемане на резултатите от проучване  на интересите на учениците за  включени в ЦДО 

през 2022/ 2023г. 

м.юли 

      1. Обсъждане и отчитане на резултатите от ОВП през учебната 2021 /2022 год. 

      2. Отчет за дейността на комисиите и МО. 

      3. Доклад на директора и зам.директора по учебната дейност за резултатите от контролната 

дейност през учебната година 

      4. Обсъждане и анализ на резултатите от НВО през учебната 2021 – 2022г. 

      5. Приемане на резултатите от юнска сесия на учениците в самостоятелна форма на 

обучение. 

      6. Запознаване с  проект на Списък - Образец № 1 за новата учебна година. 

      7.Приемане на график за септемврийска поправителна сесия. 

      8.Предефиниране на политики, приоритети и ценности 

      9.Бюджет на училището.Отчет за изпълнение на бюджета  

      10.Отчет на изпълнение на Стратегията на училището  

      11. Доклад от самооценяването на институцията 

Ръководството на училището си запазва правото да променя графика и дневния 

ред на ПС при необходимост, когато се налага решаването на спешни и неотложни 

проблеми. 

Планът е неразделна част от Годишния план на ОУ “Алеко Константинов”, гр. 

Червен бряг. 

 

 

Петя Георгиева 

Директор на ОУ”Алеко  

Константинов”, гр.Червен бряг 

 



 


