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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ”   
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e-mail: souvazovsz@abv.bg 
 

 

 

Утвърдил: 

Динко Цвятков 

Директор на СУ „Иван Вазов“ 

гр. Стара Загора 
 

 

 
 

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА СУ „ИВАН 

ВАЗОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 
 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическият съвет с протокол 

№16/13.09.2018 г. и утвърден със заповед на директора № 2187 / 14.09.2018 г. 

 
 
 

 

 

№  дата Дейности Отговорници 

Първи учебен срок 

1 27.09.2018 г. 1. Приемане на програми и планове за работата в 

училището. 

2. Приемане на график за класните и 

контролните за първи учебен срок. 

3. Приемане на график за дежурствата на 

учителите. 

4. Организационни въпроси 

Председатели на 

комисии; Зам. 

директор по учебната 

дейност;  

Директор 

2 18.10.2018 г. 1. Подготовка за честване на Патронния празник.  

2. Разглеждане на списъка на учениците, които 

ще получават стипендии. 

3. Обсъждане на работата в групите по 

целодневно обучение. 

4. Организационни въпроси. 

Председатели на 

комисии;  

Зам. директор по 

учебната дейност; 

 Учители в ГЦДО 

3 15.11.2018 г. 1. Обща и допълнителна подкрепа на учениците. 

2. Отбелязване на Коледните празници.  

3. Организационни въпроси 

Координатор за 

приобщаващото 

образование; 

Председател на 

комисията;  

Директор 

4 13.12.2018 г. 1. Предложения за училищния план прием (за І и 

V клас) за 2018/2019 г. 

2.Предложения за държавния план-прием и 

училищните учебни планове за учебната 

2018/2019 г. 

Директор; 

Учители в групи 

ЦДО 
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3. Организационни въпроси 

5 31.01.2019 г. 1. Разглеждане на поведението, дисциплината и 

успеха на учениците от І до ХІІ клас през І 

учебен срок. 

2. Обсъждане на работата в групите за 

целодневно обучение. 

3. Обсъждане на седмичното разписание за втори 

учебен срок на 2017/2018 г. 

4. Организационни въпроси. 

Учители 

Зам.-директор по 

учебната дейност 

Директор 

Втори учебен срок 

6 07.02.2019 г. 1. Отчитане на резултатите от учебно-

възпитателната работа през първия учебен срок. 

2.Движение на учениците през първи учебен 

срок, отпаднали ученици. 

3. Организационни въпроси 

Директор 

7 14.02.2019 г. 1. Актуализиране на списъка на учениците, 

които ще получават стипендии. 

2. График за класните и контролните работи през 

втория учебен срок. 

3. Дейности по ДЗИ и НВО. 

4. Приемане на критерии за прием в първи клас. 

5. Утвърждаване на училищния план-прием за 

учебната 2018/2019 г. 

6. Организационни въпроси 

Зам. директор по 

АСД 

Зам. директор по 

учебната дейност 

Директор 

8 14.03.2019 г. 1. Определяне на комисии за прием 2017/2018 г. 

- І, V, VІІІ клас. 

2. Избор на учебници за І - VІІ клас. 

3. Организационни въпроси 

Директор 

Председатели на 

методични 

обединения 

9 18.04.2019 г. 1. Докладване за СМР извършвани в сградата на 

СУ „Иван Вазов“. 

2. Определяне на знаменосци и асистенти на 

знамето за изпращане на випуск 2019 г. 

3. Готовност за ден на таланта. 

4. Организационни въпроси 

Зам.-директор по 

АДС 

Класни ръководители 

Председател на 

комисия 

10 09.05.2019 г. 1. Отчитане на поведението и дисциплината и 

успеха на учениците от ХІІ клас. 

2. План за отбелязване на 24 май. 

3. Обсъждане на работата в групите за ЦДО и 

СИП. Избор на спортни дейности за учебната 

Директор 

Учители ЦДО 

Председател на 

комисия  
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2019/2020 г. 

4. Организационни въпроси  

11 13.06.2019 г. 1. Отчитане на дисциплината и успеха на 

учениците от І до VІ клас. 

2. Обобщаване на заявленията за ЗИП, СИП, 

разширена и допълнителна подготовка. 

 3. Обобщаване на заявленията за групи ЦДО. 

4. Организационни въпроси 

Директор 

Класни ръководители 

12 27.06.2019 г. 1. Отчитане на дисциплината и успеха на 

учениците от VІІ до ХІ клас. 

2. Организационни въпроси 

Директор;  

Класни ръководители 

13 05.07.2019 г. 1. Отчитане на резултатите от учебно-

възпитателната работа през учебната 2017/2018 

г. 

2. Организационни въпроси 

Директор; 

Председатели на 

комисии; 

Председатели на 

методични 

обединения; 

Главни учители 

14 02.09.2019 г. 1. Информация за състоянието на материалната 

база и готовност за откриване на учебната 

година. 

2. Информация за приема на ученици и 

движение на ученици през лятната ваканция. 

3. Определяне на класни ръководители. 

4. Определяне на нормативите на педагогическия 

персонал. Уточняване на ЗИП, РП, СИП, ДП. 

5. Определяне на комисии. 

6. Организационни въпроси 

Директор 

15 13.09.2019 г. 1. Уточняване на седмичното разписание за 

първи срок на учебната 2018/2019 г. 

2. Приемане на Правилник за дейността на 

училището 

3. Приемане на Правилник за вътрешния трудов 

ред 

4. Приемане на годишен план на училището 

5. Приемане на План за контролната дейност 

6. Приемане на План за работата на 

Педагогическия съвет 

7. Приемане на Етичен кодекс за работа с деца 

8. Актуализиране на Стратегията на училището 

9. Приемане на училищни учебни планове за 

2018/2019 г. 

10.Приемане на индивидуални учебни планове 

11. Готовност за откриване на учебната година 

12. Определяне на застрахователно дружество 

13. Организационни въпроси 

Директор; 

Председатели на 

комисии; 

Зам.-директор по 

АСД; 

Зам.-директор по 

учебната дейност 

 


