
 Средно  училище “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “– с.Микрево, общ. Струмяни, обл. БЛАГОЕВГРАД 

 

ПЛАН - ГРАФИК 

на заседанията на Педагогическия съвет  

при СУ  „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, 

общ. Струмяни, обл. Благоевград за учебната 2019/2020г. 

 

№ 

на 

заседание 

Дата / месец на 

провеждане 

 

Дневен ред на заседанието 

 

Докладва  

Отговорник 

I. 03.09.2019г. 1. Избор на секретар на Педагогическия съвет. 

2. Обсъждане и приемане на училищните учебни 

планове за учебната 2019/2020г. и ИУУП на 

ученика със СОП. 

3. Обсъждане и приемане на разпределението на 

часовете по предмети и класове, ЗИП ИУЧ и ФУЧ 

за учебната 2019/2020г. 

4. Избор на постоянни комисии. 

5. План и отговорници за откриване на учебната 

година. 

6.Избор на Комисия за оценяване труда на 

педагогическите специалисти за учебната 

2019/2020г. 
  

Директор 

Директор и зам.директор 

         По УД и 

зам.директор по АД 

Зам.директор УД 

           Директор 

 

Директор 

Директор, Зам.директор 

УД и Зам.директор по АД 

Директор 

II. 

 

 

 

 

11.09.2019г. 

 

 

 

 

1. Приемане на Правилник за дейността на 

училището за учебната 2019/2020г. 

 

2. Обсъждане и приемане на дневния режим в 

СУ”Св.Паисий Хилендарски” за учебната 

Директор,          

зам.директор УД 

 

 

Директор и зам.директор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020г. 

3. Обсъждане и приемане на Годишния план на 

училището за 2019/2020г. 

4.Приемане план за квалификационната дейност на 

педагогическите специалисти през учебната 

2019/2020г. 

4. Актуализиране Стратегията на училището за 

учебната 2019/2020 г. 

5. Обсъждане и приемане на етичния кодекс 

6. Приемане на годишна училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден за 

2019/2020г. 

1. Обсъждане и приемане плана за контролната 

дейност на директора и зам.директорите за 

учебната 2019/2020г. 

2. Обсъждане и приемане на картата с критериите 

за оценяване труда на педагогическите специалисти 

за учебната 2018/2019г. 

3.Обсъждане и приемане на Плана за работа на 

Педагогическия съветник за учебната 2019/2020г. 

4. Обсъждане и приемане на План за работа на 

УКБППМН за 2019/2020г. 

4. Избор на постоянна комисия за стипендиите в 

СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево за 

учебната 2019/2020 година. 

 

УД 

Директор 

 

Директор, зам.директор 

УД, комисия за изготвяне 

 

Комисия 

 

Зам.директор АД 

Директор и комисия 

 

 

Комисия, Зам.директор 

по УД 

Директор 

Зам.директор УД 

 

Директор, зам. директор 

по УД 

 

Педагогическият 

съветник 

Педагогическият 

съветник 

 

Зам.директор по АД 

 

 

 



IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

04.10.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2019г. 

 

 

 

1.Избор на постоянна училищна комисия за 

приобщаване и задържане на подлежащите 

задължително обучение ученици към СУ „Св. 

Паисий Хилендарски” . 

2.Обсъждане и приемане на графика за  контролни 

и класни работи през първия учебен срок за 

учебната 2019/2020г. 

3.Училищна програма за превенция на употребата и 

злоупотребата с наркотични вещества за учебната 

2019/2020г. 

4.Приемане план за работа на Училищен 

координационен съвет за справяне с тормоза в 

училище за учебната 2019/2020г.  

5.Приемане годишен план за работа на 

ЕПОВДУСОП за учебната 2019/2020г. и Плана за 

допълнителна  подкрепа за личностното развитие 

на учениците в училището.  

6. Училищна програма за гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно възпитание 

в СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево 

за учебната 2019/2020 година. 

7.Обсъждане и приемане на програма за работа на 

децата и учениците от етническите малцинства за 

учебната 2019/2020г. 

 

1.Обсъждане и приемане на План за защита при 

бедствия за учебната 2019/2020г. 

2. Обсъждане и приемане на План и мерки за 

противодействие на тероризма. 

Директор, Зам.директор 

УД и Училищна комисия 

 

 

Зам.директор УД и 

председателите на МО 

Зам.директор УД 

 

Педагогическият 

съветник 

 

Зам.директор УД и 

Педагогическият 

съветник 

Зам. директор по АД и 

Педагогическият 

съветник 

Зам. директор по УД 

Александър Щърбев, 

Елисавета Кирянска, 

Йордан Костадинов 

Директор, Зам. директор 

по АД  

Зам. директор по УД 

 

Комисията УК и Зам. 

директор УД 

 

Зам.директора по УД 



 

 

 

 

VI. 

 

 

 

 

12.11.2019г. 

 

3.Приемане план за работа при зимни условия и 

усложнена зимна обстановка за учебната 

2019/2020г. 

 

1.Обсъждане и приемане на плановете за работа на 

методическите обединения за  учебната 2019/2020г. 

2.Изготвяне на план за информационната кампания 

за провеждане на НВО 4 клас, план за 

информационната кампания за провеждане на НВО 

7 клас и НВО 10 клас за учебната 2019/2020г. 

3.Дисциплина и посещението на учениците в 

часовете и ГДЦО. 

 

 

   

 

 

Председателите на МО 

 

Зам.директор УД и кл.р-

ли на IV   клас 

Зам.директор УД и кл.р-

ли на VII  клас 

Директор и зам.директор 

УД 

VII. 

 

месец  

Януари  

2020г. 

1.Приемане на указание за приключване на първия 

учебен срок. 

2. Вземане решение за участие в държавния план – 

прием за учебната 2020/2021г., прием след 

завършено основно образование . 

3. Определяне на начина и реда на приема на 

ученици в първи клас за учебната 2020/2021г. 

Директор и 

зам.директори 

 

Директор и 

зам.директори 

Директор и зам.директор 

 

VIII.  Февруари  

2020г. 

1. Анализ на  резултатите от УВР, 

квалификационна дейност и контролна дейност на 

директора и зам.директора през  І - ви срок на 

учебната 2019/2020г. 

2. Утвърждаване на графика за контролни и класни 

работи и изходни нива за втори учебен срок на 

2019/ 2020г.          

                           

Директор и 

зам.директорУД 

 

 зам.директор УД 

 

 

IX. Март 2020г. 1.Обсъждане и приемане на списъка с безплатните зам.директор АД и 



учебници за учениците от І-VІІ клас за учебната 

2020/2021г. 

2. Обсъждане на дейностите и документите  по 

приемането на учениците след VІІ клас  и 

провеждането на НВО и комисиите. 

учителите по предмети 

 

Директор и зам.директор 

УД 

 

Х. Май 2020г. 1. Приемане  на указание за приключване 

на учебната 2019/2020 година. 

2. План за честването на 24 май – Деня на 

славянската писменост, книжнина и култура и 

награждаване на ученици и учители. 

Зам. директора УД                              

 

Кл.р-ли, учители по БЕЛ, 

изобр. изкуство и музика 

Зам.директор по АД 

ХI. Юли 2020г. 1. Анализ на резултатите от работата на училището    

в края на учебната 2019/2020г. 

2. Отчет и анализ на контролната дейност на 

директора и зам.директорите. 

3.Отчети за дейността на МО. 

4. Отчет за работата на УКБППМН и 

Педагогическия съветник. 

5. Приемане на проект на УУП за учениците от І и 

XII клас през 2020/2021г.  

Директор и 

зам.директори и 

учителите  

Зам.директор по УД и  

 

Председатели на МО 

 Педагогическият 

съветник 

Директор и 

зам.директори 

                                                                                       

 

                                                                                            Директор:  /п/ 

                                                                                                           /Л.Велкова/ 


