
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни 

педагогически въпроси. Той работи по предварително утвърден годишен план и се свиква най-

малко един път на два месеца от директора. Съветът може да се свиква извънредно по искане на 

най-малко 1/3 от неговите членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при 

присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав. За всяко заседание се води протокол 

в протоколна книга.  

1) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти .  

2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.  

3) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват 

представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва 

училището, ученици, както и други лица.  

4) Директорът  на училището в качеството си на председател на педагогическия съвет, 

кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията  на  

педагогическия  съвет,  като  им  предоставя  възможно  най-пълна информация по въпросите, 

които предстои да бъдат обсъждани.  

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.  Определя  реда  и  начина  на  прием  на  ученици  в  училището  при  спазване 

изискванията на нормативните актове.   

18. Обсъжда поведението и дисциплината на учениците. Прави предложения на 

директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания „преместване в друго училище 

до края на учебната година” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение 

–за ученици, навършили 16-годишна възраст”. 

19. Взема решения за преместване на ученици в самостоятелна форма на обучение. 

 20. Упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  

Дневният ред на педагогическия съвет се обявява най-малко 3 дни преди заседанието в 

учителската стая. 

Решенията на ПС се отменят от самия съвет или от началника на РУО и МОН. 


