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Приложение 17 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-9839-661 /14.09.2021 г. 

 

 
  

 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 
за работата на Педагогическия съвет 

при СУ ”Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник 

за учебната 2021/2022 година 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

І съвет 

1. Обсъждане и приемане на Мерки за осигуряване на безопасна среда на обучение, 

възпитание и труд в условията на COVID-19 и определяне състава на Училищен 

екип за организиране, координиране и контрол на изпълнението на Мерките 

за осигуряване на безопасна среда на обучение, възпитание и труд в 

условията на COVID-19 през учебната 2021/2022 година. 

2. Обсъждане и приемане на Алгоритъм за преминаване към обучение от 

разстояние в електронна среда и определяне състава на Екип за организиране и 

провеждане на ОРЕС през учебната 2021/2022 година. 

3. Организационни въпроси. 

 

ІI съвет 

1. Приемане на Годишен план на училището. 

2. Приемане на приложенията към Годишния план на училището и определяне 

състава на училищните комисии, екипи, методически обединения: 

2.1. План на Училищната комисия по изпълнение на Координационния 

механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в 

риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и 

определяне състава на училищната комисия. 

2.2. План за работата на Координационния съвет за противодействие на 

тормоза и определяне състава на Координационния съвет. 

2.3. План за квалификационната дейност и определяне състава на 

училищната комисия. 

2.4. План на комисията за културна и спортна дейност и определяне състава 

на училищната комисия; 

2.5. План на Комисията по осигуряване безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд и определяне състава на комисията. 

2.6. Годишен план за организацията и дейността на Училищната комисия за 

превенция на противообществените прояви на учениците и определяне 

състава на училищната комисия. 

 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: www.soudabnik.com  
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2.7. План за дейността на училищния екип по гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование и определяне състава на 

училищния екип. 

2.8. План за работата на училищната комисия по БДП и определяне състава 

на комисията. 

2.9. Училищна програма за целодневна организация на учебния ден. 

2.10. План за контролната дейност на директора. 

2.11. План на методичното обединение по БЕЛ и определяне състава на 

обединението. 

2.12. План за работата на методическото обединение по ОНГОР и ПНЕ и 

определяне състава на обединението. 

2.13. План за работата на методическото обединение по математика, 

информатика и информационни технологии и определяне състава на 

обединението. 

2.14. План на методичното обединение по Изкуства и определяне състава на 

обединението. 

2.15. План на методичното обединение по Чужди езици и определяне състава 

на обединението. 

2.16. План на методичното обединение на класните ръководители. 

2.17. Тематичен план за работата на педагогическия съвет. 

3. Актуализиране на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на 

СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, за учебната 2021/2022. 

4. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието и 

определяне състава на училищния екип, който ще осъществи изпълнението 

на мерките. 

5. Приемане на Училищна програма с мерки за повишаване резултатите от 

обучението на учениците и определяне на училищен екип, който ще 

осъществи изпълнението на програмата. 

6. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище и 

определяне на училищен екип, който ще осъществи изпълнението на 

програмата. 

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

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи и определяне на 

училищен екип, който ще осъществи изпълнението на програмата. 

8. Обсъждане и приемане на Програма за прилагане на система за 

наставничество и определяне на училищен екип, който ще осъществи 

изпълнението на програмата. 

9. Актуализиране на Училищните правила за осигуряване на обща подкрепа за 

личностно развитие на учениците с цел преодоляване на обучителните 

затруднения и/или подкрепа на потребности, както и за намаляване риска от 

отпадане от училище. 

10. Приемане на темите по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование, които ще се разглеждат в часовете по ГЗО по Националната 

програма „Без свободен час”, Модул „Без свободен час в училище“. 

11. Определяне на координатор за организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие и 

определяне на състава на координиращия екип. 

12. Определяне на състава на екип за популяризиране дейността на училището. 

13. Определяне на състава на училищен екип, който да подготви училищен 

проект за иновации за кандидатстване по НП“Иновации в действие“. 

14. Определяне членовете на Педагогическия съвет, които да бъдат включени в 

комисията за стипендиите. 

15. Приемане на формите на обучение, организирани от СУ“Христо Ботев“. 
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16. Приемане на индивидуални учебни планове на ученици със специални 

образователни потребности. 

17. Приемане на индивидуални учебни планове на ученици със СОП, които се 

обучават в изнесени паралелки в ЦСОП“Леда Милева“, гр. Долни Дъбник. 

18. Организационни въпроси, свързани с началото на учебната година. 

 

ІII съвет 

1. Актуализиране на Правилник за устройството и дейността на училището. 

2. Определяне на групите за  занимания по интереси в СУ“Христо Ботев“ за 

учебна година 2021/2022 година. 

3. Отчитане резултатите от септемврийска поправителна сесия за учениците в 

дневна форма на обучение. 

4. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

I съвет 

1. Отчет за изпълнение на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на 

СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, за учебната 2020/2021. 

2. Приемане на Училищна програма за занимания по интереси 

3. Обсъждане и приемане на предложението на Комисията за стипендиите 

относно критериите за допускане до класиране и критериите и показателите 

за класиране на учениците за различните видове стипендии за I учебен срок 

и определяне на условията при които учениците губят правото си да 

получават стипендия. 

4. Информация за направената проверка за състоянието на училищната 

документация. 

5. Информация от класните ръководители за деца с тежко семейно, материално, 

социално и здравословно положение. 

6. Информация за ученици с идентифицирани обучителни затруднения и/или 

системни пропуски при усвояването на учебното съдържание по даден 

учебен предмет въз основа на резултатите от учебната 2020/2021 година, за 

които следва да са проведени екипни срещи и изготвени Индивидуални 

планове за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие с цел 

преодоляване на обучителните затруднения и/или подкрепа на потребности 

7. Текущи въпроси. 

 

II съвет 

1. Одобряване списък на учениците, отговарящи на условията за получаване на 

месечна стипендия за I учебен срок. 

2. Обсъждане и анализ на резултатите от входното ниво на учениците. 

3. Обсъждане и анализ на резултатите от ДЗИ И НВО в VII клас през учебната 

2020/2021 година. 

4. Информация за отсъствията на учениците и предприетите мерки за тяхното 

намаляване. 

5. Приемане на план за работата при зимни условия. 

6. Избор на комисия за определяне на критериите към показателите за 

оценяване постигнатите резултати от труда на педагогическия персонал през 

учебната 2021/2022 година. 

7. Текущи въпроси. 
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МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

1. Обсъжда на нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

прилагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

2. Обобщен анализ на ефективността на предприетите мерки за намаляване 

отсъствията на учениците от училище. 

3. Приемане на план на информационна кампания за подготовката, 

организацията и провеждането на ДЗИ. 

4. Приемане на план на информационна кампания за подготовката, 

организацията и провеждането на НВО в VII клас. 

5. Приемане на план на информационна кампания за подготовката, 

организацията и провеждането на НВО в X клас. 

6. Приемане на План на провеждане на информационна кампания с 

учениците от X клас и с техните родители във връзка с избора на 

профилиращи предмети, които ще се изучават в XI и XII клас. 

7. Приемане на решение за план-приема на ученици след завършен VII  клас 

за учебната 2022/2023 година. 

8. Определяне състава на комисия за провеждане на информационна 

кампания с учениците от IV клас и с техните родители във връзка с 

продължаване на обучението и в V клас през учебната 2022/2023 г. 

9. Определяне състава на комисия за провеждане на информационна 

кампания с учениците от VII клас и с техните родители във връзка с 

продължаване на обучението и в VIII клас през учебната 2022/2023 г. 

10. Приемане на критериите към показателите за оценяване постигнатите 

резултати от труда на педагогическия персонал през учебната 2021/2022 

година. 

11. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

1. Обсъждане на проблеми, свързани с прибиране и задържане на учениците в 

училище. 

2. Информация за отсъствията на учениците и предприетите мерки за тяхното 

намаляване. 

3. Текущи въпроси. 

 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

1. Информация за успеха, движението и дисциплината на учениците от V - ХII 

клас за І учебен срок. 

2. Обсъжда на нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

прилагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

3. Утвърждаване на предложението на Комисията за стипендиите относно 

критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за 

класиране на учениците за различните видове стипендии за II учебен срок и 

определяне на условията при които учениците губят правото си да 

получават стипендия. 

4. Текущи въпроси. 
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МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

1. Текуща информация за дейността на: 

1.1. Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на 

учениците. 

1.2. Училищна комисия по осигуряване безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд. 

1.3. Училищна комисия по безопасност на движението по пътищата. 

1.4. Училищна комисия за квалификационна дейност. 

1.5. Училищна комисия за културна и спортна дейност. 

1.6. Училищен екип за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование. 

1.7. Методическото обединение по Български език и литература. 

1.8. Методическо обединение „Обществени науки, гражданско образование 

и религия” и „Природни науки и екология”. 

1.9. Методическо обединение по математика, информатика и 

информационни технологии. 

1.10. Методическото обединение по изкуства 

1.11. Методическо обединение по чужди езици. 

1.12. Методическо обединение на класните ръководители. 

1.13. Училищната комисия по изпълнение на Координационния механизъм 

за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от 

насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. 

1.14. Координационния съвет за противодействие на тормоза. 

1.15. Учителите в групи за целодневна организация на учебния ден относно 

изпълнение на Годишната училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден и ефективността на работата в ГЦОУД. 

1.16. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Мерки за 

повишаване качеството на образованието. 

1.17. Координиращ екип за организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на общата и допълнителната подкрепа. 

1.18. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Училищната 

програма с мерки за повишаване резултатите от обучението на 

учениците. 

1.19. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програмата за 

превенция на ранното напускане на училище. 

1.20. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програмата за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи. 

1.21. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програма за 

прилагане на система за наставничество. 

1.22. Екипа за популяризиране дейността на училището. 

1.23. Училищния екип, който подготвя училищен проект за иновации за 

кандидатстване по НП“Иновации в действие“. 

2. Анализ на учебната и възпитателната работа през І учебен срок. Насоки за 

работата през ІІ срок. 

3. Информация за резултатите от контролната дейност. 

4. Одобряване списък на учениците, отговарящи на условията за отпускане на 

стипендия за II учебен срок. 

5. Приемане на План за организиране и провеждане на агитационна дейност за 

прием на ученици за V клас през учебната 2022/2023 година. 
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6. Приемане на План за организиране и провеждане на агитационна дейност за 

прием на ученици за VIII клас през учебната 2022/2023 година. 

7. Приемане на решение за план-приема на ученици в V клас за учебната 

2022/2023 година. 

8. Информация за резултатите от изпитите за формиране на годишни оценки на 

учениците на самостоятелна форма на обучение – сесия януари. 

9. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

 

1. Информация за отсъствията на учениците и ефективността от предприетите 

мерки за тяхното намаляване. 

2. Текущи въпроси. 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

  

1. Информация за резултатите от изпитите за формиране на годишни оценки на 

учениците на самостоятелна форма на обучение – сесия март. 

2. Обсъждане и приемане план за честване на 24 май и 2 юни. 

3. Приемане на решение за избор на знаменосец и асистенти на училищното 

знаме. 

4. Информация за отсъствията на учениците и ефективността от предприетите 

мерки за тяхното намаляване. 

5. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

1. Обсъжда на нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

прилагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

2. Приемане на разширен списък на учебни предметите за V клас, въз основа на 

който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в V 

клас през учебната 2022/2023 година с цел определяне на избираемите 

учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 

3. Приемане на разширен списък на учебни предметите за VI клас, въз основа 

на който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в 

VI клас през учебната 2022/2023 година с цел определяне на избираемите 

учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 

4. Приемане на разширен списък на учебни предметите за VII клас, въз основа 

на който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в 

VII клас през учебната 2022/2023 година с цел определяне на избираемите 

учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 

5. Приемане на разширен списък на учебни предметите за IX клас, въз основа 

на който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в 

IX клас през учебната 2022/2023  година с цел определяне на избираемите 

учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 

6. Приемане на разширен списък на учебни предметите за X клас, въз основа на 

който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в X 

клас през учебната 2022/2023 година с цел определяне на избираемите 

учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 

7. Приемане на разширен списък на учебни предметите за XI клас, въз основа 

на който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в 

XI клас през учебната 2022/2023 година с цел определяне на избираемите 

профилиращи учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 
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8. Информация за успеха, движението и дисциплината на учениците от ХII 

клас. 

9. Информация за резултатите от изпитите за формиране на годишни оценки на 

учениците на самостоятелна форма на обучение – сесия април. 

10. Доклад на училищната зрелостна комисия за допускане на ученици до 

зрелостни изпити. 

11. Приемане на решение за определяне на учебни дни като неучебни за 

учебната 2021/2022 година. 

12. Информация за отсъствията на учениците и ефективността от предприетите 

мерки за тяхното намаляване. 

13. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 

 

І съвет 

1. Информация за успеха, движението и дисциплината на учениците от V-VІ 

клас. 

2. Приемане на решение във връзка с награждаване на ученици от V-VІ клас. 

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

педагогическия персонал през учебната 2021/2022 година. 

4. Приемане на План за организиране на информационна кампания „Държавни 

зрелостни изпити – 2022 година” в СУ ”Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник и 

подпомагане на зрелостниците при подготовката им за държавни зрелостни 

изпити сесия август – септември. 

5. Текущи въпроси. 

 

ІІ съвет 

1. Информация за резултатите от ДЗИ. 

2. Информация за резултатите от НВО. 

3. Информация за успеха, движението и дисциплината на учениците от VII - ХI 

клас. 

4. Приемане на решение във връзка с награждаване на ученици от VII - ХII 

клас. 

5. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 

 

1. Информация за резултатите от поправителните изпити за учениците от V-VІІ 

клас и за резултатите от изпитите за формиране на годишни оценки на 

учениците на самостоятелна форма на обучение – сесия май-юни. 

2. Информация и анализ на дейността на: 

1.1. Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на 

учениците. 

1.2. Училищна комисия по осигуряване безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд. 

1.3. Училищна комисия по безопасност на движението по пътищата. 

1.4. Училищна комисия за квалификационна дейност. 

1.5. Училищна комисия за културна и спортна дейност. 

1.6. Училищен екип за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование. 

1.7. Методическото обединение по Български език и литература. 

1.8. Методическо обединение „Обществени науки, гражданско образование 

и религия” и „Природни науки и екология”. 
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1.9. Методическо обединение по математика, информатика и 

информационни технологии. 

1.10. Методическото обединение по изкуства 

1.11. Методическо обединение по чужди езици. 

1.12. Методическо обединение на класните ръководители. 

1.13. Училищната комисия по изпълнение на Координационния механизъм 

за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от 

насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. 

1.14. Координационния съвет за противодействие на тормоза. 

1.15. Учителите в групи за целодневна организация на учебния ден относно 

изпълнение на Годишната училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден и ефективността на работата в ГЦОУД. 

1.16. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Мерки за 

повишаване качеството на образованието. 

1.17. Координиращ екип за организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на общата и допълнителната подкрепа. 

1.18. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Училищната 

програма с мерки за повишаване резултатите от обучението на 

учениците. 

1.19. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програмата за 

превенция на ранното напускане на училище. 

1.20. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програмата за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи. 

1.24. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програма за 

прилагане на система за наставничество. 

1.21. Екипа за популяризиране дейността на училището. 

1.22. Училищния екип, който подготвя училищен проект за иновации за 

кандидатстване по НП“Иновации в действие“. 

3. Обобщен анализ за нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

ефективността от прилагане на съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати. 

4. Обобщен анализ на степента на изпълнение Мерките за подобряване 

качеството на образованието. 

5. Анализ на резултатите от учебната и възпитателната работа през учебната 

2021/2022 г. 

6. Информация за резултатите от контролната дейност. 

7. Приемане на училищен учебен план за V клас за учебната 2022/2023 година. 

8. Приемане на училищен учебен план за VI клас за учебната 2022/2023 година. 

9. Приемане на училищен учебен план за VII клас за учебната 2022/2023 

година. 

10. Приемане на училищен учебен план за VIII клас за учебната 2022/2023 

година. 

11. Приемане на училищен учебен план за IX клас за учебната 2022/2023 година.  

12. Приемане на училищен учебен план за X клас за учебната 2022/2023 година. 

13. Приемане на училищен учебен план за XI клас за учебната 2022/2023 година. 

14. Приемане на училищен учебен план за XII клас за учебната 2022/2023 

година. 

15. Текущи въпроси. 

 

Планът за работата на Педагогическия съвет е приет с решение на 

Педагогическия съвет, Протокол №РД-4-23/14.09.2021 г. 

 


