
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА”ХЕНРИ ФОРД”, ГР. СОФИЯ 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
ЗА  2021/2022 учебна година 

 
 

№ по ред 

 

Дата 

 

ТЕМА и ДНЕВЕН РЕД 

 

Отговаря/докладва 

1. 

 

 

 

 

Септември 

01.09.2021 г. 

Протокол №14 

1.Утвърждаване на училищните учебни планове и групите за РПП и РП от VIII до  

XII клас за учебната 2021/2022 год.  

2.Приемане на формите на обучение на учениците за учебната 2021/2022 год. 

3. Приемане на годишен план за работата на Педагогическия съвет за учебната 

2021/2022 година. 

4. Приемане на Учебните седмици за I-ви и II-ри срок  на учебната 2021/2022  год. 

и рамката за провеждане на класните работи  за учебната 2021/2022 год. 

5. Утвърждаване на постоянните комисии за учебната 2021/2022 год.и избор на 

секретар на педагогическия съвет. 

6. Запознаване на Педагогическия съвет със заповедта за определяне на класни 

ръководители за учебната 2021/2022 г. 

7. Указания за тийм-билдинг 02-04.09.2021г. 

8. Разни 

- Директор 

 

- Директор 

 - Директор 

 

-Директор 

 

- Директор 

 

 - Директор 

 

 -Директор 

 

2. 

 

 

 

 

Септември 

14.09.2021 г. 

Протокол №15 

1.Утвърждаване на резултатите от поправителната сесия - август- септември 2021 

год.- дневна форма и изпитите в  самостоятелна форма на обучение. 

2.Утвърждаване броя на учениците по паралелки след приключила септемврийска 

поправителна сесия  2021 г. 

3. Приемане на промени в Правилника за дейността на училището за учебната 

2021/2022 год. 

4. Утвърждаване на избора на спортни дейности от учениците за уч. 2021/2022 год. 

5. Приемане на Годишен план за дейността на училището със съпътстващите пла-

нове за възпитателната работа, работа на катедрите, за дейностите по БДП и други. 

6. Указания за откриване на учебната 2021/2022 год. 

7. Приемане на План за квалификационната дейност за учебната 2021/2022 год. 

8. Указания за родителската среща на 16-17.09.2021 г. с нов прием (при 

присъствено начало на учебната година). 

9. Разни 

- Председатели на комисии 

 

- Директор 

- Директор 

- Директор 

 

- Директор 

 

 

- Педагогическите съветници 

-Директор 

 

 



3. Септември 

23.09.2021 г. 

Протокол № 1 

1.Утвърждаване на резултатите от Държавни зрелостни изпити и Държавни изпити 

за придобиване на степен на професионална квалификация – Септемврийска сесия 

– 2021 год. 

2. Разни 

 

-Председател на УЗК 

 

 

- Директор 

 

4. Октомври 

28.10.2021 г. 

Протокол № 2 

1. Анализ за резултатите от входното ниво 

2. Доклад на класните ръководители за състоянието на дисциплината в класа 

3. Обсъждане на кандидатури на родители за попълване състава на 

Обществения съвет. 

4. Разни 

 - Главни учители 

- Кл.ръководители 

- Кл.ръководители на 8 кл. 

 

5. Ноември 

18.11.2021 г. 

Протокол № 3 

1. Текущ контрол на учебната дейност: 

1.1.Доклад на класните ръководители за ритмичност на изпитванията 

1.2.Доклад на класните ръководители за състояние на дисциплината  на 

учениците. 

2.Основни подходи и дейности за приобщаващото образование. 

      3.Разни 

 

- Кл.ръководители 

- Кл.ръководители 

 

- Директор, М. Цанева- 

педагогически съветник 

6.  Декември 

16.12.2021 г. 

Протокол № 4 

     1.План – прием 2022 -2023 уч.год.  

     1.1.Утвърждаване на предложения за прием по професии, по които ще се 

провежда обучение за първи път в ПГТЕ”Х.Форд” 

     1.2.Утвърждаване на Проекта за план-прием за 2022/2023 учебна година 

2. Доклад на класните ръководители за състоянието на дисциплината в класа 

3. Разни 

 

- Директор 

 

- Директор 

- Кл.ръководители 

 

7. Януари 

13.01.2022 г. 

Протокол № 5 

1. Доклад на класните ръководители за ученици, без наличието на 

минималния брой текущи изпитвания по учебен предмет,  поради отсъствие на 

ученика в повече от 25%  от часовето по учебния предмет. 

      2. Информация за изпълнението на бюджета за  2021 год 

      3. Доклад на класните ръководители за състояние на дисциплината в класа 

      4.Разни 

- Кл.ръководители 

 

 

- Главен счетоводител 

- Кл.ръководители 

 

8. Януари 

31.01.2022 г. 

Протокол № 6 

1. Резултати от приключване на І-вия  учебен срок: 

1.1.Приемане докладите на кл.ръководители за срочните резултати на 

класовете 

      1.2.Доклад на класните ръководители за състояние на дисциплината в класа 

     2. Доклад за резултатите от изпити в самостоятелна форма на обучение-сесия 

януари 2022 год.  

     3.Доклад за придобиване степен на професионална квалификация ІІ и ІІІ – 

Януарска сесия 2022 г. 

     4.Разни 

 

 -Кл.ръководители 

 

- Кл.ръководители 

- Председатели на комисии 

 

- Председател на УЗК 

 



9. Февруари 

17.02.2022 г. 

Протокол № 7 

1. Утвърждаване на срочните резултати за учениците с удължен срок 

2. Доклад на класните ръководители за състояние на дисциплината в класа 

3. Разни 

 

- Кл.ръководители 

- Кл.ръководители 

 

10. Март 

24.03.2022 г. 

Протокол № 8 

1. Текущ контрол на учебната дейност:  

1.1. Доклад на класните ръководители за състоянието на дисциплината в 

класовете 

1.2. Информация за хода на подготовката и готовност за завършване на 

Випуск 2022 год.и указания зя ДЗИ- сесия май 2022 год. 

2. Разни 

 

 

- Кл.ръководители 

 

- Зам. директор УД 

 

- Директор 

 

11. 

Април 

14.04.2022 г. 

Протокол № 9 

1. Приемане на план за приключване на 12 клас 

2. Доклад на класните ръководители за състояние на дисциплината в класа 

3. Доклад на класните ръководители за ритмичност в изпитванията.  

4. Утвърждаване на новите знаменосци 

5. Информация за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2022 год 

6. Разни 

 

-Зам..директори УД 

- Кл.ръководители 

-Кл.ръководители 

- Педагогически съветници 

-Директор 

12. Май 

11.05.2022 г. 

Протокол № 10 

     1. Доклад на класните ръководители за годишните резултати на учениците от  

12 клас – Випуск 2022 

     2. Утвърждаване на резултатите от производствената практика на 12 класове 

      3. Доклад на класните ръководители за състояние на дисциплината в класа  

4. Разни 

 

- Кл. ръководители 

- Ръководители на групи 

-Кл.ръководители 

 

 

13. Юни 

09.06.2022 г. 

Протокол № 11 

      1.Текущ контрол на учебната дейност 

1.1.  Доклад на класните ръководители за ученици, допуснали голям брой 

извинени и неизвинени отсъствия и недостатъчен брой оценки за 

оформяне на срочен успех 

2. Утвърждаване на групите  за РП и РПП за учебната 2022/2023 година 

3. Доклад на класните ръководители за състояние на дисциплината в   класа 

4. Разни   

 

- Кл.ръководители 

 

 

-Зам.директори и гл.учители 

 

- Кл.ръководители 

14. Юни  

30.06.2022 г. 

Протокол № 12 

 

 

1. Резултати от приключване на учебната 2021/2022 година 

        1.1.Доклад на класните ръководители за годишните резултати на 8,9 и 10 

класове 

        1.2. Указания за ръководителите на производствената практика на 11 класове. 

2. Разни  

 

 

- Кл.ръководители 

 

-Зам. директор ПД 



 

15. 

 

Юли  

15.07.2019 г. 

Протокол № 13 

 

 

1. Доклад на ръководителите на производствена практика- 11клас- дневна 

форма 

2. Текуща информация за производствената практика на учениците от дуална 

форма на обучение 11 клас 

3. Доклад на класните ръководители на 11 клас- дневна форма- за 

приключване на учебната година 

4. Приемане на  резултатите от юлската поправителна сесия- 2022 год. 

5. Доклад за изпълнение на бюджета в първото шестмесечие на 2022 год. 

6. Разни  

 

 

- Ръководители на групи 

 

- Учителите-методици 

 

Кл.ръководители 

  

-Председатели на  комисии 

 -Гл.счетоводител 

 

16. Септември 

01.09.2022 г. 

Протокол № 14 

       1.Доклад на учителите-методици за резултатите от приключилата    

производствена практика на 11 клас- дуална форма на обучение. 

        2.Доклад на класните ръководители за резултатите от обучението на 11 клас- 

дуална форма на обучение. 

         3.Утвърждаване на основни документи и заповеди, свързани с организацията 

на учебно- възпитателния процес за учебната 2022/2023 год. 

 

-Учителите-методици 

 

Кл.ръководители 

  

-Директор и зам.директори 

 

        

 

  Утвърден от Педагогическия съвет на 01.09.2021 г.     

                      с  Протокол № 14  

                               

 

Директор:………………………….. 

             (инж. Таньо Стойчев 

 

 

 

Секретар на ПС:  

( Мария Иванова)                                                    


