
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

през учебната 2022/2023 г. 

 

Месец септември – дневен ред: 

 

1. Избор на секретар на ПС 

2. Приемане на годишния план на училището + планове КК и план за 

квалификацията на педагогически кадри. 

3. Промени в правилника за дейността на  училището. 

4. Утвърждаване на план за безопасни условия на обучение и труд. 

5. Приемане на програма за работа при заместване на отсъстващи учители 

6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвими групи 

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище. 

8. Предложения за разкриване на групи за занимания по интереси. 

9. Обсъждане и приемане на Карта за оценяване на труда на педагогическите 

специалисти. 

 

Месец октомври – дневен ред: 

1. Информация за  резултатите от проверката на входното равнище по 

учебните предмети. Мерки за повишаване на качеството на образование. 

2. Представяне и приемане на списък на учениците, които ще получават 

стипендии. 

3. Разглеждане на стратегията за развитието на училището. 

4. Информация за постъпилите заявления за освобождаване от часовете по 

физическо възпитание и спорт. 

5. Приемане на план за осъществяване на учебен процес при зимни условия. 

6. Представяне на финансов отчет за III- то тримесечие. 

7. Текущи. 

 

Месец ноември – дневен ред: 

1. Приемане на предложения и оформяне на заявка за план приема за 

учебната 2023 – 2024 г.  

2.  Текущи. 

 

 

 



Месец януари – дневен ред: 

1. Приемане план за честване на Патронния празник.  

2. Представяне на годишен финансов отчет 

3. Текущи. 

 

Месец февруари – дневен ред: 

1. Информация за резултатите от образователно-възпитателния процес 

през І учебен срок. 

2. Мерки за повишаване на качеството на образование. 

3.  Отношение на учениците към Училищния правилник. 

4. Отчет на ръководно-контролната дейност през І-я учебен срок. 

5. Информация за здравословното състояние на учениците. 

6. Обсъждане на проекто бюджета за 2023 г. 

7. Текущи. 

 

Месец март – дневен ред: 

1. Актуализация на списъка на учениците, които ще получават стипендия. 

2. Информация за здравното състояние на учениците. 

3. Текущи 

 

Месец април – дневен ред: 

1.  Избор на знаменни групи за следващата учебна година. 

2.  Представяне и обсъждане на резултатите от направената тематична 

проверка за готовността на дванадесетокласниците за ДЗИ. 

3.  Обсъждане на предложения за награждаване на ученици и учители по 

случай 24 май. 

4. Представяне на  финансов отчет за I – во тримесечие 

5.  Текущи. 

 

Месец май – дневен ред: 

1. Изслушване на доклади от класните ръководители на ХІІ-те класове за 

допускане до зрелостни изпити. 

2. Представяне и обсъждане на резултатите от направените пробни НВО в 

VII и  X клас. Готовност на учениците за НВО. 

3. Текущи. 

 

Месец юни – дневен ред: 

1. Информация относно приключването на учебната година. 

2. Текущи. 



 

 

Месец юли – дневен ред: 

1. Информация за резултатите от образователно-възпитателния процес през 

учебната 2022/2023 година. 

2. Информация за оказана обща подкрепа на учениците. 

3. Информация за отношение на учениците към училищния правилник. 

4. Информация за ръководно-контролната дейност през учебната година. 

5. Информация за безопасността в обучението и труда през изтеклата учебна 

година. 

6. Представяне на финансов отчет за II – тримесечие. 

7. Дейности по подготовка на следващата учебна година/ данни за избор на 

предмети за разширена подготовка, за профилирана подготовка, втори чужд 

език, вид спорт за допълнителния час за спортни дейности/. 

 

Месец септември – дневен ред: 
 

1. Избор на председател на КПТВ, председатели на КК и на МО на класните 

ръководители. 

2. Мерки за повишаване на качеството на образование. 

3. Приемане на училищния учебен план. 

4. Обсъждане и гласуване на допълнителния час по физическо възпитание 

и спорт. 

5. Обсъждане и гласуване на избираемите профилиращи предмети, 

предмети за разширена и допълнителна подготовка. 

6. Утвърждаване на формите на обучение. 

7. Текущи. 

 
 


