ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”
гр.Червен бряг, ул. „Паисий” № 37-39; тел.: 06 59 /9 20-29
е-mail: ou_smirnenski2@abv.bg

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
1.

Избор на секретар на педагогическия съвет.

2. Отчет на изпълнение на решенията от предходното заседание на Педагогическия
съвет.
3. Информация за резултатите от проведените входящи тестове на учениците в
начален и прогимназиален етап за учебната 2020/2021 година.
4. Обсъждане нивото на овладяване на компетентности от учениците и приемане на
предложения за мерки с цел подобряване на образователните резултати.
5. Запознаване с бюджета на училището и с отчета за неговото изпълнение.
6. Разни.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА
1. Отчет на изпълнение на решенията от предходното заседание на Педагогическия
съвет.
2. Приемане на план за провеждане на Коледно тържество.
3. „Конформизъм – причини и опасности“ - тематичен Педагогически съвет.
4. Разни.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА
1. Отчет на изпълнение на решенията от предходния Педагогически съвет
2. Ритмичност на изпитванията на учениците и спазване изискванията съгласно
разпоредбите на Наредба № 11 / 01 септември 2016 г. за оценяване резултатите от
обучението на учениците.

3. Състояние на успеха и дисциплината на учениците по класове -

спазване на

правилника за дейността на училището; констатирани нарушения и предложения
за налагане на наказания.
4. Обхват на подлежащите за задължително обучение ученици /отпаднали по
причини, преместени с удостоверение и получени съобщения/. Предприемане на
мерки за намаляване дела на преждевременно отпадане на ученици от
задължително училищно обучение и намаляване броя на неизвинените отсъствия.
5. Информация на здравното състояние и физическото развитие на учениците.
6. Запознаване с бюджета на училището и с отчета за неговото изпълнение.
7. Разни.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА
1. Отчет на изпълнение на решенията от предходния педагогически съвет.
2. Информация за образователно–възпитателната процес за първия срок на учебната
2019/2020 година.
3. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и приемане на
предложения за мерки с цел подобряване на образователните резултати.
4. Приемане на график за дейности и критерии за прием на ученици в първи и
преместване на ученици в пети клас за учебната 2021/2022 година.
5. Приемане на план за провеждане на разяснителна кампания с ученици и родители
във връзка с провеждането на Национално външно оценяване и прием на ученици
в държавните и общински училища след завършен VІІ клас за учебната 2021/2022
година.
6. Разни.

МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА
1. Отчет на изпълнение на решенията от предходния педагогически съвет.
2. Готовност на учениците от четвърти и седми клас за Национално външно оценяване.
3. Приемане на предложения за награждаване на ученици и учители по случай 24 май
и избор на комисия по награждаването.
4. Сформиране на групи по ИУЧ, групи ЦДО и Чужд език.
5. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и приемане на
предложения за мерки с цел подобряване на образователните резултати.
6. Запознаване с бюджета на училището и с отчета за неговото изпълнение.
7. Разни.

МЕСЕЦ МАЙ 2021 ГОДИНА
1. Отчет на изпълнение на решенията от предходния педагогически съвет.

2. Определяне на комисия и приемане на критерии за диференцирано заплащане.
3. Разни.

МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 ГОДИНА
1. Отчет на изпълнение на решенията от предходния педагогически съвет.
2. Информация за образователно–възпитателната процес за учебната 2020/2021
година.
3. Отчет на работата на постоянните комисии, МО и квалификационната дейност.
4. Отчет на резултатите от НВО на учениците от ІV и VІІ клас през учебната 2020/2021
година.
5. Отчет на резултатите от проведената юнска сесия на учениците, обучаващи се в
дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 година.
6. Приемане на проект на Списък – Образец № 1 за учебната 2021/2022 година.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА
1. Отчет на дейността от предходния педагогически съвет.
2. Приемане на разпределението на часовете от задължителните и избираемите
учебни часове в Списък – Образец № 1 за учебната 2021/2022 година.
3. Приемане на актуализации на стратегията на училището с приложени към нея
планове за действие и финансиране;
4. Приемане на актуализации на правилник за дейността на училището.
5. Приемане на училищни учебни планове.
6. Приемане на учебни планове за индивидуална форма на обучение.
7. Приемане форми на обучение.
8. Приемане на система от качествени показатели за оценяване знанията на
учениците в първи, втори и трети клас за учебната 2021/2022 година.
9. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище.
10. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
деца и ученици от уязвими групи.
11. Приемане на предложения за разкриване на занимания по интереси.
12. Избор на спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.
13. Приемане на седмичния и дневния брой часове на групите за всяка от дейностите
от целодневната организация на учебния ден и съчетаването им в седмичното
разписание с учебните часове от училищния учебен план.
Настоящият план е приет на заседание на педагогически съвет № 7 от 14.09.2020
г. и е утвърден със Заповед № РД – 16 - 247 / 14. 09.2020 г. на директора на училището.

