
Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 

гр. Козлодуй, ул. Тодор Каблешков №1, 0973/80886,kim_kozloduy@abv.bg  

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН   

на заседанията на Педагогическия съвет 

учебна 2020/2021 г. 

 

М. СЕПТЕМВРИ 2020 Г. 

І
ВО

 заседание (11 септеври) 

1. Годишен доклад за дейноста на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. 

Козлодуй през уч. 2019/2020 г. 

2. УП и ИУП за учебната 2020/2021 година. 

3. Дневен режим на институцията. 

4. Форми на обучение за учебната 2020/2021 година и състава на учениците, 

които ще се обучават в различна от дневна  форма на обучение 

5. Други. 

 

ІІ
РО

 заседание (14 септември) 

6. Разпределение на дейностите в ЦДО през учебната 2020/2021 г. 

7. Правила за организация и провеждане на образователен процес и за 

работа през учебната 2020/2021 г. в условията на Ковид-19. 

8. Правила за поведение при съмнение или случай на Ковид-19. 

9. Други. 

 

ІІІ
ТО

 заседание (24 септември) 

10. Актуализация на Правилника за устройството и дейността на СУ "Св. св. 

Кирил и Методий" през учебната 2020/2021 г.  

11. Включване на ученици в индивидуална форма на обучение.  

12. Запознаване с актуализиран ПВТР.  

13. Други.  

 

М. ОКТОМВРИ 2020 Г. 

І
ВО

 заседание (6 октомври) 

1. Приемане на Годишен план за дейността на училището (план за 

квалификация на ПС и календарен план на заседанията на ПС). 

2. Приемане на Правила за превключване от присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020/2021 

година. 

Вносител: И. Асенов, главен учител 

3. Определяне на групи за дейности по интереси, ръководители на групи. 

Вносител: Р. Йоскова, ЗД УД 

4. Определяне на състав на учениците, които ще получават стипендии през 

учебната 2020/2021 г. 



5. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище. 

Вносител: М. Костова, директор 

6. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на учениците от уязвимите групи. 

Вносител: М. Костова, директор 

7. Приемане на Програма за провеждане на часове по НП „Без свободен 

час“. 

Вносител: Р. Йоскова, ЗД УД 

8. Приемане за сведение Училищен механизъм за обхващане,  включване в 

образователната система и предотвратяване на отпадането на ученици в 

задължителна училищна възраст и състав на постоянен екип за 

обхващане. 

Вносител: М. Костова, директор 

9. Запознаване с плановете за контролна дейност на директора и зам.-

директорите. 

10. Определяне на координационен съвет за справяне с насилието. 

Вносител: М. Костова, директор 

ІІ
РО

 заседание 

 

11. Анализ на резултатите на учениците от входни нива. 

12. Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците през 

учебната 2020/2021 г. 

13. План за тематична проверка „Организация и ефективност на 

консултациите на учениците и реализирането на допълнително обучение 

за подобряване на резлтатите им“. 

14. Приемане на Програма за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование. 

15. Други. 

 

М. НОЕМВРИ 2020 Г. 

1. Анализ на резултатите от входни нива – мерки за обща и допълнителна 

подкрепа на нуждаещи се ученици. 

Докладват зам.-директори 

2. Анализ на резултатите от изследване на нивата на училищен тормоз.  

Докладва училищен психолог 

3. Училищна програма за превенция на училищния тормоз.  

4. Други. 

 

М. ЯНУАРИ 2021 Г. 

1. Обсъждане на училищния и държавния план-прием.  

Директор  

2. Запознаване с Отчет на бюджета на училището за 2020 г. 

Директор  



3. Резултати от извършена тематична проверка „Организация и ефективност 

на консултациите на учениците и реализирането на допълнително 

обучение за подобряване на резлтатите им“. 

4. Други. 

 

М. ФЕВРУАРИ 2021 Г. 

1. Анализ на резултатите от І учебен срок. 

Зам.-директори УД 

2. Запознаване с бюджет 2021. 

Директор  

3. Други. 

 

М. АПРИЛ 2021 Г. 

1. Запознаване с Отчет на бюджета на училището за първо тримесечие на 

2020 г. 

Директор  

2. Приемане на План за честване на патронния празник. 

3. Други. 

 

М. МАЙ 2021 Г. 

1. Обсъждане на предложения за награждаване на ученици и учители. 

Зам.-директори 

2. Определяне на знаменосци за учебната 2020/2021 г. 

Председател на МО ФВС 

3. Определяне на учебните предмети, които могат да бъдат избирани като 

разширена подготовка. 

Заместник-директори 

4. Отчет на постоянните комисии. 

5. Други. 

 

М. ЮНИ 2021 Г. 

1. Определяне на съдържанието на модулно обучение по ФВС. 

2. Други. 

 

М. ЮЛИ 2021 Г. 

1. Анализ на резултатите през учебната 2020/2021 г. 

2. Отчет за изпълнение на бюджета за 6 мес. на 2021 г. 

3. Други. 


