
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 

през учебна 2021/2022 година 

 

м. Септември 2021 г. 

 

ІВО заседание (13 септември) 

1. Приемане за сведение на Правила за осигуряване, ползване и 

съхранение на учебници и учебни комплекти в СУ “Св. св. Кирил и 

Методий“ гр. Козлодуй за 2021/2022 учебна година. 

2. Промяна на ситемата от графични символи за оценяване на 

учениците 1-3 клас с качествена оценка. 

3. Избор на електронен вариант на дневници, ученическа книжка и 

личните картони на учениците, използвани в СУ “Св. св. Кирил и 

Методий“ гр. Козлодуй за 2021/2022 учебна година. 

4. УУП и ИУП за учебната 2021/2022 година. 

5. Форми на обучение за учебната 2021/2022 година и състава на 

учениците, които ще се обучават в различна от дневна  форма на 

обучение. 

6. Дневен режим на институцията (Организация на учебния ден). 

7. Приемане на Седмичен и дневен брой часове в ГЦОУД през I срок 

на учебната 2021/2022 г. (чл.19 от Наредба №10 за ОДУО). 

8. Определяне на секретар на ПС за учебната 2021/2022 година. 

9. Други. 

 

 

 

 

 

mailto:kim_kozloduy@abv.bg


ІІРО заседание (20 септември) 

 

1. Запознаване с актуализиран План за действие в условията на 

извънредна епидемична обстановка през учебната 2021/2022 година 

2. Актуализиране на Правила за поведение при съмнение или случай на 

Covid 19 през учебната 2021/2022 г. 

3. Актуализиране на Правила за превклюване между присъствено 

обучение и ОРЕС през учебната 2021/2022 г. 

4. Актуализиране на Правила за организация и провеждане на 

образователен процес и за работа през учебната 2021/2022 г. в 

условията на Ковид-19. 

5. Актуализиране на Правилник за вътрешния трудов ред в СУ “Св. св. 

Кирил и Методий“ гр. Козлодуй за учебната 2021/2022 г. 

6. Актуализиране на Правилник за осигуряване на безопасни условия 

на възпитание, обучение и труд в СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. 

Козлодуй за учебната 2021/2022 г. 

7. Приемане на Постоянните комисии и Методическите обединения. 

8. Други.  

 

 

ІIІТО заседание (27 септември) 

 

1. Актуализиране на Правилник за дейността на СУ “Св. св. Кирил и 

Методий“ гр. Козлодуй за 2021/2022 учебна година. 

2. Приемане на предложение на Комисията за разработване на критерии за 

подбор и предложение за броя на главни учители в СУ “Св. св. Кирил и 

Методий“ гр. Козлодуй за 2021/2022 учебна година. 

3. Други 

 

 

 

 

 

 



м. Октомври 2021 г. 

 

ІВО заседание (1 октомври) 

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

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

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

приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2021/2022 

година. 

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

учебната 2021/2022 година. 

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

интеркултурно образование за учебната 2021/2022 година. 

5. Приемане на ИУП на ученици от 9.А клас записани в Център за специална 

образователна подкрепа "Д-р Петър Берон" гр. Враца с изнесено обучение в 

КСУДСР “Доверие“ – Козлодуй 

6. Определяне на групи за занимания по интереси, ръководители на групи. 

7. Приемане на актуализирана Карта за определяне на ДТВ на 

педагогическите специалисти за учебната 2021/2022 година. 

8. Други 

 

 

 

ІІРО заседание (8 октомври) 

1. Приемане на Програма за провеждане на часове по НП „Без свободен час“. 

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

учебната 2021/2022 г. 

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

директорите. 

4. 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 обхващан 

5. Определяне на координационен съвет за справяне с насилието. 

6. Други 

 



ІІІТО заседание (19 октомври) 

1. Анализ на резултатите на учениците от входни нива. 

2. Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците през 

учебната 2021/2022 г. 

3. Мерки  за повишаване на качеството на образованието в  СУ "Св. св. 

Кирил и Методий"  за учебната 2021/2022 година 

4. План за тематична проверка „Ефективност на прилаганите от 

педагогическите специалисти методи и подходи за реализиране на 

качествен образователен процес в профилираната подготовка“. 

5. Други. 

 

м. Ноември 2021 г. 

 

1. Мерки за обща и допълнителна подкрепа на нуждаещи се ученици, 

разработени въз основа на анализ на резултатите от входни нива. 

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

3. Училищна програма за превенция на училищния тормоз.  

4. Разглеждане на нарушенията на Правилника за дейността на училището. 

5. Други. 

 

 

м. Януари 2022 г. 

 

1. Обсъждане на училищния и държавния план-прием.  

2. Запознаване с Отчет на бюджета на училището за 2021 г. 

3. Други. 

 

м. Февруари 2022 г. 

 

1. Анализ на резултатите от І учебен срок. 

2. Приемане на списък на учениците, които ще получават стипендия през 

втори учебен срок. 

3. Запознаване с Бюджет 2022. 

4. Други. 



М. март 2022 г. 

1. Резултати от тематична проверка „Ефективност на прилаганите от 

педагогическите специалисти методи и подходи за реализиране на 

качествен образователен процес в профилираната подготовка“. 

2. Други. 

 

м. Април 2022 г. 

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

2022 г. 

2. Приемане на План за честване на патронния празник. 

3. Други. 

 

м. Май 2022 г. 

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

2. Определяне на знаменосци за учебната 2021/2022 г. 

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

разширена подготовка. 

4. Отчет на постоянните комисии. 

5. Други. 

 

м. Юни 2022 г. 

1. Определяне на видовете спорт за часа по спортни дейности за учебната 

2022/2023 г. 

2. Отчет на квалификационната дейност в училището. 

3. Други. 

 

 

м. Юли 2022 г. 

1. Анализ на резултатите през учебната 2021/2022 г. 

2. Отчет за изпълнение на Бюджета за шестмесечието  на 2022 г. 

3. Други. 


