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 М.СЕПТЕМВРИ 

1. Актуализиране и приемане  Правилника на училището. 

2. Приемане на Правилника за вътрешния трудов ред. 

3. Приемане на  Учебния план на училището. 

4. Приемане на Годишен календарен план. 

5. Определяне  на групите  на спортни дейности. 

6. Приемане на План за дейностите по БДП . 

7. Приемане на Дневен режим на институцията. 

8. Разпределение и утвърждаване на часовете по предмети Списък- Образец 

№ 1 за учебната 2021/2022 година. 

9. Избор и приемане на форми на обучение. 

10. Приемане на седмично разписание на часовете. 

11. Приемане на План за квалификационната дейност 

12. Приемане на план-сценарий за откриване на учебната година. 

13. Правила за приемане в самостоятелна форма на обучение.Ученици 

завършили основно образование през 2020/2021 год. 

14. Приемане Етичен кодекс на училището. 

15. Прием в ЦСОП "Св. Св. Кирил и Методий" село Кривня. 

16. Приемане на Учебен план на ЦСОП "Св. Св. Кирил и Методий" село Кривня. 

17. Приемане на актуализирана Стратегия за развитие на училището .  

18. Приемане на Годишна училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден. 

19. Приемане на Програма за опазване живота и здравето на учениците. 

20. Приема  координационен съвет за справяне с тормоза в училище. 

21. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

22. Приемане на Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на обучение, възпитание и труд. 

23. Прием в самостоятелна форма на обучение. 

 

М.СЕПТЕМВРИ  

         1.Избор на секретар на Педагогическия съвет. 

         2.Избор на училищни комисии /временни и постоянни/ и председатели на 

училищни комисии и методически обединения.  

        3.Приемане на Училищна програма за превенция на отпадане  на деца и 

ученици от училище. 

        4.Приемане Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на обучение, възпитание и труд. 

        5.Приемане на списък на деца със специални образователни потребности.  

        6.Приемане на План за действие при бедствия, аварии и пожари . 

         7.Запознаване с плана на контролната дейност на директора. 

        8.Приемане на Училищен план за противодействие на училищния тормоз. 

         9.Приемане на критерии за определяне диференцирано заплащане на 

педагогическия персонал. 

      10. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието. 

      11.Приемане План за работата на педагогическия съвет. 



      12.Приемане на вътрешни правила за стипендии на учениците след основно 

образование. 

 

 

   М.ОКТОМВРИ 

1. Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

2. Приемане на плановете на постоянните комисии и МО. 

3. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинско лице. 

4. Обхват на децата ,подлежащи на задължително училищно обучение. 

5. Работа върху образователната нагласа на ромските деца. 

6. Приемане на Програма за реинтеграция на деца отпаднали от училище. 

7. Приемане на списък на учениците, които ще получават стипендии през І 

учебен срок. 

       

   M. НОЕМВРИ . 

         1. Обсъждане на темата: „Прилагане на политики за намаляване на 

отсъствията и задържане на учениците в училище. Фиктивно записани ученици.” 

 

  М.ДЕКЕМВРИ 

1.Информация за състоянието на дисциплината и готовността на учебно- 

възпитателния процес за приключване на I учебен срок. 

          2.Информация на комисията за борба за  противообществените прояви. 

          3.Информация за работата на УС- проблеми. 

          4. Разглеждане на проект за ново седмично разписание. 

         5.Приемане на план-сценарий за коледно тържество. 

        6.Съгласуване на изготвените заявления за изпити за самостоятелна форма на 

обучение през януарската сесия. 

        7.Проект за държавен план-прием на училището през учебната 2022/2023 

година. 

 

   М.ФЕВРУАРИ 

        1. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през   първия 

учебен срок. 

        2. Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия срок 

на учебната 2021/2022 година. 

       3.„Иновативното обучение“-анализ на състояние, проблеми. 

       4. Приемане на  план за  прием ученици в 1 клас за учебната 2022/2023 г. 

        5. Приемане на списък на учениците, които ще получават стипендии през І І 

учебен срок. 

   

 

 М. АПРИЛ 

       1.Приемане на план за ремонт и подготовка на МТБ за новата учебна година. 

       2.Проблеми на УВР през ІІ учебен срок. Посещаемост на учениците. 

       3.Утвърждаване на план - сценарий  за честването на : 

  а/ патронен празник на училището- 11 май; 

        б/ 24 май- Ден на българската просвета, култура и на славянската          

писменост. 

       4.Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени 



учители по случай 24 май. 

       5.Приемане на план за провеждане на Ден на ученическото самоуправление.  

 

 М. МАЙ 

         1.Определяне на учениците  за допълнителна работа от начален курс. 

         2.Определяне на групите  по ИУЧ, ФУЧ и чуждоезиково обучение. 

          

     

 М. ЮНИ  

        1.Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.  

         2. Отчет за резултатите от учебно-образователния процес през учебната година и 

изпълнението на годишния план.  

        3.Отчет и обсъждане на резултатите от външното оценяване.  

         4.Обсъждане  на  задачи  за  подготовка  на  училището  за  новата  учебна  година. 

        5.Списъци  на  учениците  по  класове  и  паралелки  за  новата  учебна  година. 

         6.Проект  на  Списък-Образец  №1  за  новата  учебна  година. 

        7.Избор на комисия за определяне на критерии и попълване на картите за 

допълнително трудово възнаграждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


