
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ДОБРИН ПЕТКОВ” - ПЛОВДИВ 

 

ПЛАН на ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

за учебната 2021-2022 година 

Приет на заседание на Педагогически съвет на 15.09.2021 г.и е част от Училищния годишен план. 

М. СЕПТЕМВРИ 

Актуализиране Стратегията за развитие на училището 2020 – 2023 г.  

Приемане на Училищните учебни планове за учебната 2021-2022 година.  

Приемане формите на обучение в училище.  

Приемане график за учебното време и ваканциите. 

Приемане на Правилника за дейността на училището, План за квалификационна дейност и План за контролна 

дейност на директора и зам.-директорите. 

Запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред , Етичен кодекс на училищната общност, ВПРЗ, план за 

контролната дейност на директора и заместник-директорите, план за квалификационната дейност, правилник за 

безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд, постоянните училищни комисии за учебната 

година.  

Запознаване с План за работа на педагогическия съвет  

Приемане на Годишния училищен план с календар на дейностите.  

Приемане План-график за повишаване качеството на обучение.  

Актуализиране Програма за превенция ранното напускане на училище и Програма за равни възможности. 

М. ОКТОМВРИ  

1. Приемане плановете на постояниите комисии.  
2. Приемане на графика за класни и контролни работи през І-ви учебен срок  

3. Освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт  

4. Организационни.  

М. ДЕКЕМВРИ  

1. Анализ на резултатите от проведеното входно ниво 

2. График за приключване на І-ви учебен срок.  

3. Информация за ритмичността на изпитванията  

5. Организационни.  

М. ФЕВРУАРИ  

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и на дейността на постоянните 

комисии и МО  

2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок  

3. Организационни .  

М. АПРИЛ 

1.Номинации на учители за награди по случай 24 май   

2.График за приключване на учебната година                                                                                                                            

3.Организация Държавни зрелостни изпити, ДИПК и Национално външно оценяване за ІV, VІІ  и Х клас  

4.Указания за оформяне на училищната и учебната документация за приключване на учебната година  

5. Приемни изпити за І-ви клас  

М. ЮНИ  

1. Примане докладите на класните ръководители и отговорниците на групи и на постоянните комисии за 

приключване на учебната година  

2. Годишни, приемни, приравнителни и изпити и за промяна на годишна оценка 

3. Награждаване зрелостници от випуск 2022.  

 


