
  

 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН-ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

ПРЕЗ 2020 /2021 УЧЕБНА ГОДИНА, 

утвърден със заповед №1075/11 септември 2020 г. на директора на ПДТГ 

 

 

Заседание 

№ 

Време на 

провеждане 

Тема/дневен ред 

1 05.10.2020 г. 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет.   

2.Приемане на Програма за занимания по интереси за учебната 

2020/21 учебна година. 

3.Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности  от 

учениците въз основа на резултатите от оценяване на входното 

равнище  по отделните учебни предмети и определяне на  

съвместни  мерки за подобряване на образователните резултати .  

4.Доклад-анализ за здравословното състояние на учениците 

5.Съгласуване на План за осигуряване на нормален  учебен 

процес в зимни условя.  

6.Запознаване с отчет за изпълнение на бюджета. 

7.Други 

 

2  14.12.2020 г. 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет  

2.Решение за ДПП за 2021/22 учебна година.. 

3.Доклад на председателите на МО за подготовката на 

учениците за ДЗИ и ДИ за придобиване на ПК.   

4.Други. 

3 28.01.2021 г. 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет  

2.Приемане на доклади от класните ръководители за резултатите 

от образователно-възпитателния процес през първия учебен срок 

и обсъждане на нивото на усвояване на компетентности  от 

учениците въз основа на  срочните оценки  по отделните учебни 

предмети и определяне на  съвместни  мерки за подобряване на 

образователните резултати. 

3.Доклад за резултатите от дейността на МО през първия учебен 

срок. 

4.Доклад за резултатите от дейността на ПК, ЦКОП и ППКЕ. 

5.Доклад-анализ за резултатите от проведената контролна 

дейност. 

6. Запознаване с отчет за изпълнение на бюджета. 

7.Предложения за награждаване на ученици. 



8.Други. 

4 29.03.2021 г. 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет.  

2. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности  от 

учениците   по отделните учебни предмети и определяне на  

съвместни  мерки за подобряване на образователните резултати. 

3.Приемане на план за подготовка на МТБ/УТС   за учебната 

2021/22 година. 

4.Други 

5 10.05.2021 г. 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет   

2.Доклади на класните ръководители засрочните и годишни 

резултатите от образователно-възпитателния процес на 

учениците от XII клас. 

3.Обсъждане на възможностите на ПДТГ за организиране на РП, 

ФП, ИД и трети допълнителен час по ФВС  

4.Предложения за награждаване на ученици. 

5.Други. 

6 28.06.2021 г. 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет . 

2. Доклади на класните ръководители за срочните и годишни 

резултатите от ОВП на учениците от VIII-IX клас. 

3.Обобщен доклад за състоянието на процеса на приобщаващото 

образование в ПДТГ. 

4.Приемане на училищни учебни планове  

5.Други. 

7 14.07.2021 г. 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет . 

2 .Доклади на класните ръководители за резултатите от УВР на 

учениците от X -  XI  клас. 

3.Доклад-анализ на резултатите от дейността на МО, ППКE, 

ЦКОП и ПК. 

4.Доклад –анализ за резултатите от  контролната дейност  в 

ПДТГ и изпълнението на стратегическите цели. 

5.Доклад от самооценяване    и мерки за внасяне на подобрения 

в работата на училището. .  

6.Запознаване с отчет за изпълнение на бюджета 

7.Други. 

8 10.09.2021 г. 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет. 

2.Обсъждане и приемане на актуализации на 

вътрешноучилищни нормативни актове. 

3.Приемане на организационни графици. 

4.Предложения за награждаване на ученици. 

5.Други 

 

  
 

 


