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П Р А В И Л Н И К ЗА РАБОТА
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
I.

Педагогическият съвет в училището:

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с

приложени към нея план за действие и финансиране;
2. приема правилник за дейността на училището;
3. приема училищния учебен план;
4. приема формите на обучение;
5. приема годишния план за дейността на училището;
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за

налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
13. определя ученически униформи;
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен

кодекс на училищната общност;
15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото

изпълнение;
16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява

и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага
съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните
резултати;
17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

II.

Документите по т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет
страницата на училището.

III.

Педагогическият съвет съобразно възможностите на училището
избира за учебната година спортните дейности от определените
по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.

IV.

Членовете

на

Обществения

съвет

участват

в

работата

на

педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция
на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни
възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими
групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи.

