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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ЙОАН  ЕКЗАРХ  БЪЛГАРСКИ“  –  ГР.  ШУМЕН 
ул. „Преслав“ №1, директор 054 860 018, администрация  054 862 722 

e-mail: hg_shumen@abv.bg 

 

ТЕМИ И ГРАФИК  

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

УЧЕБНА 2021-2022 ГОД. 
 

м. СЕПТЕМВРИ –  15.09.2021 год., 13,00 часа 

1. Приемане на ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА 

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА за учебната 2021/2022 година. 

2. Актуализиране на Стратегията за развитие на училището за периода 2020 – 2024 

година. 

3. Приемане на Годишен план с календарен график на дейностите на училището за 

учебната 2021-2022 година. 

4. Актуализиране на Правилника за дейността на училището. 

5. Актуализиране на Мерките за повишаване качеството на образованието. 

6. Актуализиране на Програмата за превенция на ранното напускане на училище. 

7. Актуализиране на Програмата за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на учениците от уязвими групи. 

8. Актуализиране на Програма за институционалните политики за гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование. 

9. Актуализиране на Етичния кодекс на училищната общност. 

10. Приемане на формите на обучение.  

11. Приемане на седмичен и дневен брой часове за групите за всяко от дейностите от 

целодневната организация на учебния ден и съчетаването им в седмичното разписание с 

учебните часове от училищния учебен план. 

12. Приемане на индивидуален учебен план на ученик в индивидуална форма на 

обучение. 

13. Избор на постоянни училищни комисии.  

14. Избор на комисия за оценяване на постигнатите резултати от труда на 

педагогическите специалисти във връзка с определяне на допълнително трудово 

възнаграждение. 

15. Запознаване със състава на комисията по безопасност на движението по пътищата. 

16. Запознаване със състава на Координационния съвет за противодействие на 

училищния тормоз за учебната 2021/2022 година 

17. Отчет за проведените занимания поинтереси за учебната 2020/2021 година. 
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м. СЕПТЕМВРИ –  29.09.2021 год., 18,30 часа 

1. Приемане на плановете на постоянните комисии. 

2. Запознаване с плана за контролната дейност на директора и заместник-директорите. 

3. Актуализиране на механизма за противодействие на училищния тормоз. 

4. Предложение за членове на комисия за стипендии на ученици. 

5. Избор на членове на контролния съвет по разходване на средствата от бюджета на 

училището. 

6. Определяне на ръководители на групи за допълнително обучение по учебни предмети 

и за занимания по интереси по Проект BG05M20P001-2.011-001 „Подкрепа за успех“ 

7. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС. 

 

м. ОКТОМВРИ –  20.10.2021 год., 18,30 часа 

1. Анализ на състоянието на училищната документация – учебници, електронни 

дневници, книга на подлежащите на задължително обучение, главна книга. 

2. Анализ на резултатите от входните нива по учебни предмети и набелязване на 

съвместни мерки между учителите за подобряване на образователните резултати. 

3. Обсъждане на доклад за резултатите от въпросниците за учители и ученици във 

връзка с изпълнението на Механизъм за противодействие на тормоза между децата и 

учениците в училище. 

4. Разглеждане на предложения за налагане на санкции на ученици, извършили 

нарушения на Правилника за дейността на училището и награждаване на ученици. 

5. Отчет за изпълнение на бюджета за III – то тримесечие 

6. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС. 

 

м. НОЕМВРИ – 24.11.2021 год., 18,30 часа 

1. Отчет на контролната дейност във връзка със спазване на изискванията на чл.11, ал.1 от 

Наредба №11  от 01.09.2016 година за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците.  

2. Докладване на резултати от приравнителни изпити на ученици. 

3. Разглеждане на предложения за налагане на санкции на ученици, извършили 

нарушения на Правилника за дейността на училището и награждаване на ученици. 

4. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС. 
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м. ЯНУАРИ – 05.01.2022 год., 18,30 часа 

1. Приемане на проект за училищен план-прием и за държавен план-прием за учебната 

2022/2023 година. 

2. Избор на формула за включване на точковия резултат от националното външно 

оценяване по български език и литература и математика в края на VII клас във 

формирането на бала за класиране на учениците в VIII клас след завършено основно 

образование. 

3. Избор на балообразуващи учебни предмети от свидетелството за завършено основно 

образование за класиране на учениците в VІIІ клас след завършено основно образование. 

4. Отчет за изпълнение на бюджета за IV – то тримесечие. 

5. Разглеждане на предложения за налагане на санкции на ученици, извършили нарушения 

на Правилника за дейността на училището и награждаване на ученици. 

6. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС. 

 

м. ЯНУАРИ – 30.01.2022 год., 18,30 часа 

1. Доклад на класните ръководители на I – XII клас по приключване на първи срок на 

учебната 2021/2022 година. 

2. Разглеждане на предложения за налагане на санкции на ученици, извършили нарушения 

на Правилника за дейността на училището и награждаване на ученици. 

3. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС. 

 

м. ФЕВРУАРИ – 16.02.2022 год., 18,30 часа 

1. Анализ на нивото на усвояване на компетентности на учениците през първия учебен 

срок и набелязване на съвместни мерки между учителите за подобряване на 

образователните резултати. 

2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок. 

3. Разглеждане на предложения за налагане на санкции на ученици, извършили 

нарушения на Правилника за дейността на училището и награждаване на ученици. 

4. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС. 
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м. МАРТ – 23.03.2022 год., 18,30 часа 

ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  

1. Тема: „STEAM обучението – връзка между учебното съдържание в училище и реалния 

живот“ 

2. Разглеждане на предложения за налагане на санкции на ученици, извършили 

нарушения на Правилника за дейността на училището и награждаване на ученици. 

3. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС. 

 

м. АПРИЛ – 20.04.2022 год., 18,30 часа 

1. Избор на знаменна група на училището. 

2. Отчет за изпълнение на бюджета за I-во тримесечие. 

3. Отчет на резултатите от проучване за степента на постигане на очакваните резултати 

по български език и литература и математика с ученици от I – VI клас. 

4. Обсъждане на правила за преместване в V клас.  

5. Избор на видове спорт за учебния час за спортни дейности за учебната 2022/2023 

година. 

6.   Разглеждане на предложения за налагане на санкции на ученици, извършили 

нарушения на Правилника за дейността на училището и награждаване на ученици. 

7. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС 

 

м. МАЙ – 10.05.2022 год., 18,30 часа 

1. Доклад на класните ръководители на XII клас по приключване на учебната 

2021/2022година.  

2. Избор на първенец на випуск 2022 г. 

3. Разглеждане на предложения за налагане на санкции на ученици, извършили 

нарушения на Правилника за дейността на училището и награждаване на ученици. 

4. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС. 

 

м. МАЙ – 30.05.2022 год., 18,30 часа 

1. Доклад на класните ръководители на I – III клас по приключване на учебната 

2021/2022 година. 

2. Разглеждане на предложения за налагане на санкции на ученици, извършили 

нарушения на Правилника за дейността на училището и награждаване на ученици. 

3. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС. 
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м. ЮНИ – 14.06.2021 год., 18,30 часа 

1. Доклад на класните ръководители на IV – VI клас по приключване на учебната 

2021/2022 година.  

2. Разглеждане на предложения за налагане на санкции на ученици, извършили 

нарушения на Правилника за дейността на училището и награждаване на ученици. 

3. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС. 

 

м. ЮНИ – 29.06.2021 год., 13,30 часа 

1. Доклад на класните ръководители на VII – XI клас по приключване на учебната 

2021/2022 година. 

2. Разглеждане на предложения за налагане на санкции на ученици, извършили 

нарушения на Правилника за дейността на училището и награждаване на ученици. 

3. Отчет на решенията от предходните заседания на ПС 

 

м. ЮЛИ – 04.07.2022 год., 10,00 часа 

1. Анализ на нивото на усвояване на компетентности на учениците през учебната година 

и набелязване на съвместни мерки между учителите за подобряване на образователните 

резултати. 

2. Отчет за изпълнение на Стратегията на училището през учебната 2021/2022 година и 

набелязване на мерки за подобрение. 

3. Отчет за изпълнението на годишния план на училището. 

4. Отчет на дейността на постоянните училищни комисии. 

5. Отчет за изпълнение на бюджета за II – ро тримесечие. 

6. Отчет на решенията от предходните заседания. 

 

 

Приети с решение на заседание на педагогическия съвет – протокол №200-

1/15.09.2021 г. и утвърдени със заповед  №1099-22/15.09.2021 год. 

                                                     


