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03.09.2018 г. 

 

При дневен ред: 

 

1. Отчет за изпълнението на решенията, взети на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

2. Приемане на учебни планове за учебната 2018/2019 година в СУ „Димитър 

Благоев“. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

 

3. Определяне на комисии за работа през учебната 2018/2019 година.  

Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

4. Избор на секретар за водене на протоколи на заседанията на Педагогически съвет 

и Общото събрание, избор на летописец за водене на летописната книга и 

председател на методичното обединение на началните учители.  

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

5. Организационни въпроси. 

 

13.09.2018 г. 

 

При дневен ред : 

 

1. Отчет за изпълнението на решенията, взети на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

2. Приемане на промени в Стратегията за развитие на училището за 2016 - 2020 година. 

Докл: Ани Кирова  - старши учител 

 

3. Приемане на Годишен план за работа в училището през учебната 2018/2019 година

  

Докл: Таня Божинова  - ЗДУД 

  

4. Приемане на Правилника за дейността на училището през учебната 2018/2019 

година      

Докл: Таня Божинова  - ЗДУД 

 

5. Одобряване на групите за СИП / ФУЧ през учебната 2018/2019 година 

Докл: Цветанка Кирова - Директор 

 

6. Приемане на Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за 

намаляване на броя на учениците, преждевременно напуснали училище . 

Докл: Цветанка Кирова – Директор 
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7. Приемане на промени в Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2016 -2020/ 

Докл: Десислава Вачкова  – Педагогически съветник  
 

8. Приемане на план на комисията по етика . 

Докл: Таня Божинова  - ЗДУД 

 

9. Приемане на годишна училищна програма за целодневна организация на обучение 

и свързаните с нея занимания по интереси през учебната 2018/2019 година. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

10. Приемане на годишен план-график на дейността на УКПППУ през учебната 

2018/2019 г. 

Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

11. Приемане на система за качествени показатели при оценяване на учениците в I, II 

и III клас през учебната 2018/2019 година. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

12. Приемане на План на Комисията по БДП за учебната 2018/2019 година. 

Докл: Ани Кирова  - старши учител председател на комисията  

 

13. Приемане на дневен режим за учебната 2018 / 2019 година . 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

14. Одобряване на ученици и учебни планове, графици, начини на оценяване и 

преподаватели за индивидуална форма на обучение и за ученици със СОП в 

дневна форма на обучение през учебната 2018/2019 г. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

15. Актуализиране на Механизма за противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище 

Докл.: Десислава Вачкова- педагогически съветник  

 

16. Информация за профилираните предмети от профилираната подготовка за 

учебната 2018/ 2019 година 

Докл: Цветанка Кирова – директор 

 

17. Правила и практически насоки за действията, които учителите и учениците 

трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични 

ситуации на агресията и за засилване на сигурността в образователните 

институции 

Докл: Цветанка Кирова – директор 

 

18. Приемане на план за контролната дейност на директора и ЗДУД 

Докл: Цветанка Кирова – директор 

19. Приемане на план график на комисията за подкрепа на личностното развитие за 

учебната 2018/2019 г. 



 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ ДИМИТЪР  БЛАГОЕВ ”  ГРАД  СВИЩОВ 

ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" № 17  6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ЗАМ..ДИРЕКТОР 

E-mail soudblagoev@gmail.com 

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС 

2018/2019 учебна година 

  

4 

Докл: Здравка Ганева  - логопед, председател на комисията  

 

20. Приемане на програмна система (дневна организация, брой ситуации) и 

портфолиа на децата в подговителна група. 

Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

21. Одобряване на разходи за поевтиняване столовото хранене на учениците през 

учебната 2018/2019 г. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

22. Одобряване на спортните дейности в СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов за 

учебната 2018/2019 г.  

Докл: Цветанка Кирова – директор 

     23.Приемане на план за сигурност при противодействие на тероризма . 

Докл: Цветанка Кирова – директор 

 

     24.Приемане на система за взаимодействие между учители,ученици и лични лекари  

Докл: Цветанка Кирова – директор 

 

    25. Приемане на механизма за разрешаване на конфликти  

Докл: Цветанка Кирова – директор 

 

   26.Приемане на правилник за БУВОТ  

                                                                                           Докл: Мария Пецова  – ЗДАД 

 

 

    27.Приемане на план за вътрешния трудов ред . 

                                                                                          Докл: Мария Пецова  – ЗДАД 

 

 

   28.Приемане на правилника за защита при бедствия , аварии и катастрофи . 

                                                                                         Докл: Мария Пецова  – ЗДАД 

 

 

   29.Приемане на план за пропусквателния режим в училище  

                                                                                         Докл: Мария Пецова  – ЗДАД 

 

 

  30.Приемане на план за насърчаване на грамотността. 

Докл: Цветанка Кирова – директор 

 

   31.Приемане на плановете на методичните обединения. 

Докл: Цветанка Кирова – директор 

   32.Приемане план за квалификационната дейност за учебната 2018 / 2019 година  

Докл: Цветанка Кирова – директор 

   33. Приемане на седмичните разписания за учебната 2018 / 2019 година  

Докл: Цветанка Кирова – директор 
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   34. Организационни въпроси  

                                                                                          Докл: Цветанка Кирова – директор 

 

 

11.10.2018 г 

 

При дневен ред: 

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

2. Приемане на графика за класни и контролни работи през І учебен срок 

Докл.:Директор, ЗДУД 

 

3. Утвърждаване на правила за получаване на стипендиии от ученици от СУ 

«Димитър Благоев». 

  Докл.: ЗДАД 

 

4. Предложение за ученик, носител на стипендията на името на Юлиян Манзаров 

Докл: Цветанка Кирова – директор 

 

5. Предложения за ежегодна награда „Константин Величков“ на МОН 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

6. Предложение за ученици, носители на стипендия на фондация „Ангели от Лим“ 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

7. Организационни въпроси 

 

15.11.2018 г. 

 

При дневен ред: 

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

2. Aнализ на резултатите от проведеното входно ниво 

Докл.: Председатели на МО 

 

3. Утвърждаване на списъка на учениците, които ще получават стипендиии. 

Докл.: ЗДАД 

 

4. Информация от класни ръководители за изпълнение на училищната програмa за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи 

Докл.: Кл. р-ли 
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5. Информация за ритмичността в изпитванията на учениците и спазване на Наредбата 

за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Докл.: ЗДУД 

6. Информация за състоянието на противопожарната, аварийна и евакуационна 

готовност на персонала и учениците. 

Докл.: ЗДАД  

 

7. Организационни въпроси 

 

13.12.2018 год. 

 

При дневен ред: 

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

2. Информация за учениците, заведени на отчет при училищния психолог и 

педагогическия съветник, и формите за работа с тях. 

Докл.: Уч. психолог, ПС 

 

3. Обсъждане на нивото на усвоените компетентности от учениците и предлагане на 

мерки с цел подобряване на образователните резултати. 

Докл. ЗДУД, Гл.учители 

 

4. Обсъждане на държавния план – прием за 2019/ 2020 година и приемане на решение 

за вида на паралелките, балообразуващите предмети и начина на формирането на бала в 

гимназиалния етап на обучение. 

Докл.: кл. р-ли VІІ клас, 

Психолог, ПС 

5. Организационни въпроси 

 

10.01.2019 год. 

 

При дневен ред: 

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

2. Приемане на насоки за успешно приключване на първия учебен срок.  

Докл.:кл.р-ли 

 

3. Организационни въпроси 

 

31.01.2019 год. 

 

При дневен ред:  

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 
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Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

2. Изслушване на докладите на класните ръководители за движението на учениците и 

приключването на първия срок по класове. 

Докл.: класните ръководители 

 

3. Определяне на реда за прием и записване на учениците в І клас за учебната 2019/2020 

год. 

Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

4. Организационни въпроси  

 

21.02.2018 год. 

 

При дневен ред: 

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

2. Отчитане на резултатите от учебно–възпитателната дейност през първия учебен срок 

на учебната 2018/2019 г. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

3. Обсъждане на резултатите от работата в целодневно обучение през първия учебен 

срок, приемане доклада на МО на учителите ЦДО и набелязване на мерки за ефективна 

работа. 

Докл.: В. Иванова 

 

4. Отчитане на резултатите от учебно–възпитателната работа на подотвителната група 

през първия учебен срок на учебната 2018/2019 г. 

Докл.: Н. Илиева 

 

5. Определяне на критерии и реда за прием на ученици в първи и пети клас за учебната 

дейност през първия учебен срок на учебната 2019/2020 г. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

6. Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии 

Докл.ЗДАД 

 

7. Обсъждане и приемане на решение за избора на учебници и учебни помагала за 

учениците от ІV и X клас за учебната 2019/2020 година. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

8. Одобряване на ученици с успех Отличен (6) през първия срок на учебната 2018/2019 

г.за награждаване. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

9. Организационни въпроси. 

 

14.03.2019 год. 
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При дневен ред: 
 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

2. Доклад за квалификационната дейност и работата на  Методическите обединения. 

Докл.: Председател на МО, главни учители 

 

3. Информация за успеха и ритмичността при проверката и оценката на ученическите 

знания и спазване на Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

Докл.: Кл. Р-ли, ЗДУД 

 

4. Обсъждане на нивото на усвоените компетентности от учениците и предлагане на 

мерки с цел подобряване на образователните резултати. 

Докл: ЗДУД, Гл.у-ли 

 

5. Организационни въпроси. 

 

 

25.04.2019 год. 

 

При дневен ред: 

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

2. Отчет за изпълнение на План за действие в изпълнение на Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността през учебната 2018/2019 година. 

Докл: ЗДУД 

 

3. Одобряване на знаменосци за учебната 2019/2020 г. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

4. Одобряане на изявени ученици и учители за награждаване  по случай празника на 

училището 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

5. Одобряване на предложение за носител на наградата на г-н Анатоли Томев 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

6. Одобряване ученици със СОП за освобождаване от НВО съгласно постъпили 

декларации от родители. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

7.Организационни въпроси 

 

13.05.2019 год. 
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При дневен ред: 

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

2. Приемане на докладите на класните ръководители на ХІІ клас за движението на 

учениците и резултатите от обучението им през учебната 2018/2019 г. 

Докл.: кл. р-ли 

 

3. Организационни въпроси 

 

30.05.2019 год. 

 

При дневен ред : 

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

2. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от 

обучението І – ІV клас през учебната 2018/2019 година и от целодневната организация 

на учебния процес. 

Докл.: кл. р-ли, учители ЦО 

  

3. Утвърждаване на график за допълнителна работа с учениците от І–ІV клас 

Докл.: кл. р-ли 

 

4. Организационни въпроси 

 

12.06.2019 год. 

 

При дневен ред: 

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

2. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от 

обучението V–VІ кл. през учебната 2018/2019 година и от целодневната организация на 

учебния процес. 

Докл.: кл. р-ли, учители ЦДО 

 

3. Утвърждаване на график за юнска поправителна сесия.  

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

4. Организационни въпроси 

 

26.06.2019 год. 
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При дневен ред: 

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

2. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от 

обучението VII-ХІ кл. през учебната 2018/2019 година.  

Докл.: кл. р-ли 

 

3. Утвърждаване на график за юлска поправителна сесия.  

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

4. Организационни въпроси 

 

 

05.07.2019 год. 

 

При дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

2. Анализ на организацията и резултатите от учебно–възпитателния процес в СУ 

„Димитър Благоев” през учебната 2018/2019 година. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

  

3. Анализ на изпълнението на решенията на Педагогическия съвет взети през втори 

учебен срок на учебната 2018/2019 г. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

 

4. Информация за резултатите от обучението по БДП и извънкласни дейности, 

състезания, кампании, участия в проекти, свързани с БДП. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

5. Организационни въпроси 

 

02.09.2019 год. 

 

При дневен ред: 

 

1.Отчет за изпълнението на решенията, взети на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова – директор 

 

2. Приемане на учебни планове за учебната 2019/2020 година в СУ „Димитър Благоев“ 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

3. Одобряване на спортните дейности в СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов за 

учебната 2019/2020 г.  



 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ ДИМИТЪР  БЛАГОЕВ ”  ГРАД  СВИЩОВ 

ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" № 17  6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ЗАМ..ДИРЕКТОР 

E-mail soudblagoev@gmail.com 

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС 

2018/2019 учебна година 

  

11 

Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

5. Одобряване формите на обучение в СУ „ Димитър Благоев“ – Свищов  през учебната 

2019/2020 година 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

6.Утвърждаване на класните ръководители І – ХІІ класове и учителите в целодневното 

обучение I – VII класове през учебната 2019/2020 г. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

7. Определяне на комисии за работа през учебната 2019/2020 година  

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

8. Избор на секретар за водене на протоколи на заседанията на Педагогически съвет 

Общото събрание, избор на летописец за водене на летописната книга  

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

9.Утвърждаване на преподавателската заетост  

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

10. Организационни въпроси 

 

12.09.2019 г. 

 

При дневен ред : 

 

1. Отчет за изпълнението на решенията, взети на предходния педагогически съвет. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

2. Приемане на промени в Стратегията за развитие на училището за 2016 - 2020 година. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

3. Приемане на Годишен план за работа в училището през учебната 2019/2020 година

  

Докл: Цветанка Кирова - директор 

  

4. Приемане на Правилника за дейността на училището през учебната 2019/2020 

година      

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

5. Одобряване на групите за СИП / ФУЧ през учебната 2019/2020 година 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

6. Приемане на Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за 

намаляване на броя на учениците, преждевременно напуснали училище . 

Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

7. Приемане на промени в Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2016 -2020/ 
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Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

8. Приемане на мерки за повишаване на качеството на образованието в училище през 

учебната 2019/2020 година. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

9. Приемане на годишна училищна програма за целодневна организация на обучение 

и свързаните с нея занимания по интереси през учебната 2019/2020 година. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

10. Приемане на годишен план-график на дейността на УКПППУ през учебната 

2019/2020 г. 

Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

11. Приемане на система за качествени показатели при оценяване на учениците в I, II 

и III клас през учебната 2019/2020 година. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

12. Приемане на План на Комисията по БДП за учебната 2019/2020 година. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

13. Приемане на планове, правилници и графици за учебната 2019/2020 година. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

14. Одобряване на ученици и учебни планове, графици, начини на оценяване и 

преподаватели за индивидуална форма на обучение и за ученици със СОП в 

дневна форма на обучение през учебната 2019/2020 г. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

15. Актуализиране на Механизма за противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище 

Докл.: Десислава Вачкова 

 

16. Определяне относителната степен на трудност на предметите от профилираната 

подготовка на учениците в СУ „Димитър Благоев“ 

Докл: Цветанка Кирова – директор 

 

17. Актуализиране на междуинституционален план за действие за превенция на 

агресията и за засилване на сигурността в образователните институции 

Докл: Цветанка Кирова – директор 

 

18. Приемане на план за контролната дейност на директора и ЗДУД 

Докл: Цветанка Кирова – директор 

19. Приемане на план график на комисията за подкрепа на личностното развитие за 

учебната 2019/2020 г. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

20. Приемане на програмна система (дневна организация, брой ситуации) и 

портфолиа на децата в подговителна група. 
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Докл: Цветанка Кирова – директор 
 

21. Одобряване на разходи за поевтиняване столовото хранене на учениците през 

учебната 2019/2020 г. 

Докл: Цветанка Кирова - директор 

 

22. Организационни въпроси 

 

 

ЦВЕТАНКА КИРОВА  

Директор на СУ „Димитър Благоев” 

 


