
 

 

 

 

 
Приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 11/01.09.2016г. 

 

Директор: Марионела Николова 

 

 

П  Л  А  Н 

ЗА  РАБОТАТА  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  СЪВЕТ 

през учебната  2016 /2017 година 

 

 

        месец Септември 2016 год.  

   1. Педагогически съвет за обсъждане, приемане и утвърждаване на следните документи: 

      ● Училищен учебен план I и V клас за учебната 2016/2017 година; 
      ● Годишен план за дейността на училището за учебната 2016/2017 година; 

      ● Правилник за дейността на училището; 

      ● Стратегия за развитие на училището за периода 2016-2020 година; 
      ● План квалификационната дейност на учителите през учебната 2016/2017 година; 

● Етичен кодекс на училищната общност; 

● Вътрешните правила за организация на работната заплата; 

● Правилник за вътрешния трудов ред; 
● Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище; 

● Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвимите групи; 
● Годишна училищна програма на целодневна организация на учебния ден; 

      ●  Програмна стратегия ПГ. 

    2. Запознаване с плановете за контролната дейност на директора и заместник-директорите за учебната 
2016/2017 година. 

    3. Актуализиране състава на методическите обединения и на училищните комисии. 

    4. Гласуване на групите и формите на спортните дейности за учебната 2016/2017 година. 

    5. Приемане на дневен режим на училището, часови график на учебните часове.  
    6. Обсъждане и приемане на плановете за дейността на методическите обединения за учебната 

2016/2017 година 

    7.Приемане на комисии за работа към ПС за учебната 2016/2017 г.. 
    8. Избор на комисия за оценяване на учителите във връзка с изплащането на допълнителното трудово 

възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти. 

    9. Избор на учебници по история и цивилизация в V клас.  

   10. Определяне на ден за честване на училищен празник. 
   11. Избор на вариант за компенсиране в VII клас на учебното съдържание от VIII клас по история и 

цивилизация, биология и здравно образование и география и икономика. 

 

       месец Октомври 2016 год. 

    1. Обсъждане на молбите на родителите за освобождаване на ученици от часовете по физическо 

възпитание и спорт. 
    2.Анализ и обсъждане на резултатите от входно ниво на учениците по отделни учебни предмети. 

    3.Тематичен съвет: Обсъждане на проблема с фиктивно записани деца и ученици в училище и 

набелязване на мерки и дейности за недопускане и отстраняване на нарушения. 

    4. Обсъждане и премане на плановете на комисиите  към педагогическия съвет за учебната 2016/2017 
година 

    5. Текущи въпроси и задачи. 

 
        

 

         месец Декември 2016 год. 
   1.Тематичен съвет:Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и правилника за вътрешния 

ред. Обсъждане на отсъствията и поведението на учениците. Обсъждане на предложения за налагане на 

наказания на ученици. 

   2. Обсъждане проблемите по прибирането и задържането на подлежащите до 16 годишна възраст. 

факс:303-638;тел.:052/303-631;303-639           

e-mail:ou_akanchev_vn@abv.bg 
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   3.Текущи въпроси и задачи. 
 

       месец Февруари 2017 год.  

  1. Срочен педагогически съвет: отчет за учебно- възпитатателната работа през първия учебен срок. 

  2. Доклад за резултатите от дейността на МО през първия учебен срок.  
  3. Доклад за резултатите от дейността на училищните комисии към ПС през първия учебен срок. 

  4. Изработване на предложение за план-прием в първи клас за учебната 2017/2018 год. 

  5. Организационни въпроси 
  6. Запознаване с резултатите от контролната дейност на директора през първия учебен срок. 

  7. Обсъждане и набелязване на мероприятията, посветени на Патронния празник на училището.  

  8. Приемане на реда за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018г. и график на дейностите, 
необходими документи и критерии за подбор.  

  9. Текущи въпроси и задачи. 

 

        месец Март 2017 год.  
  1. Избор на учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 година. 

  2. Тематичен съвет: Споделяне на придобити знания и опит от посетени квалификационни форми. 

Споделяне на добри практики. 
  3. Текущи въпроси и задачи. 

 

       месец Май 2017 год. 
  1. Разглеждане поведението на учениците. 

  2. Организация на изпитите от националното външно оценяване IV –VII клас 

  3. Приемане на график за лятна работа с изоставащите ученици от начален етап. 

  4. Обсъждане на проект за разпределение на часовете ЗИП,СИП, избираеми и факултативни учебни 
часове. 

  5. Организиране честването на 24 май 

  6. Избор на знаменна група за следващата учебна 2017/2018 година. 
  7. Текущи въпроси и задачи 

       

       месец Юни 2017 год. 

  1. Разглеждане на предложения за награждаване на изявени ученици и отличници. 
  2.Анализ на изходното ниво на учениците. 

  3. Доклад за резултатите от дейността на МО през втория учебен срок.  

  4. Доклад за резултатите от дейността на училищните комисии за втория учебен срок. 
  5. Анализ на дейността на ПИГ – проблеми и постигнати резултати 

  6. Годишен педагогически съвет – отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 

година и изпълнението на годишния план на училището. Анализ на резултатите от външното оценяване 
ІV и VІI клас. 

  7. Текущи въпроси и задачи 

 

             
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

К О М И С И И  КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

1. Комисия по квалификация  

         председател: Бисерка Стоянова Василева 
         членове: Галина Георгиева Георгиева, Светлана Димитрова Цанкова, Кристина Добринова 

Георгиева 

                             
2. Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици 

         председател: заместник-директор УД Павлина Петрова Стоянова 

         членове: педагогически съветници - Ася Александрова Дончева и Ваня Георгиева Илиева; 
                         преподаватели - Елена Стоянова Вълчева, Яна Славова Янчева, Иванка Танева Василева, 

Валентина Дамянова Михнева 

 

3. Комисия за работа по безопасност на движението 
         председател: земестник-директор АСД Николинка Христова Иванова 

         членове: Мая Колева Димитрова, Татяна Минкова Маринова 

 
4. Комисия за действия при бедствия, аварии и катастрофи за координация при възникване на 

бедствия и аварии 

         председател: Павлина Петрова Стоянова 
         членове: Надежда Илиева Матеева, Николинка Христова Иванова, Юлия Стоянова Тодорова, 

Румяна Пенчева Велинова, Стефка Иванова Узунова, Иванка Танева Василева, мед.сестра Стефка 

Банева Тодорова  

 
5. Комисия за безопасно движение по пътишата  

   председател: Николинка Христова Иванова  

         членове: Надежда Илиева Матеева, Дияна Николова Величкова  
 

6. Редколегия на в-к „Училищен новинар” 

          председател: Валентина Евгениева Георгиева  

          членове: Мария Тодорова Попова, Йорданка Кирилова Михайлова 
 

7. Комисия по гражданско образование и възпитание 

         председател: Яна Славова Янчева 
         членове:Нина Христова Недева, Катя Николова Любенова 

 

8.  Комисия за професионално ориентиране 
         председател: Ася Александрова Дончева 

         членове: Яна Славова Янчева, Иванка Танева Василева, Валентина Дамянова Михнева 

 клас 

 
9. Комисия за спортно-туристическа дейност 

       председател: Иванка Танева Василева 

       членове: Валентин Неделчев Кулев, Стефка Иванова Узунова, Гинка Иванова Петкова 
 

10. Комисия дарения 

         председател: директор Марионела Николова Дуцолова 
         членове: Николинка Христова Иванова - заместник-директор АСД, Кремена Йорданова Кръстева – 

гл.счетоводител, Ганка Жекова Стойкова - домакин 

 

11. Комисия  обновяване сайта на ІІІ ОУ „Ангел Кънчев” – гр.Варна 
         председател:Миглена Филчева Андреева, 

         членове: Ивелина Йорданова Савова, Елисавета Александрова Хаджиева 

 
12. Комисия за изготвянето на седмичните учебни разписания 

      председател: Петър Илиев Петров 

      членове: Елена Стоянова Вълчева, Нели Иванова Николова, Стефка Иванова Узунова, Стефка Банева 

Тодорова 
 

13. Секретар на ПС  - Нина Христова Недева 

         


