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ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА 

УЧЕБНАТА 2022 /20223год. 

 

І. м. СЕПТЕМВРИ   

1. Приемане на плана за откриване на учебната година  .07.2023г.  

2. Приемане на годишния план за дейността на 

училището. 
12.09.2022г. 

 

3. Приемане на Правилника за дейността на училището 12.09.2022г.  

4. Избиране за учебната година спортните дейности по 

чл.92 от ЗПУО 
12.09.2022г. 

 

5. Утвърждаване на групите за избираема и 

факултативна подготовка 
12.09.2022г. 

 

ІІ.1 Приемане на резултати от поправителни изпити с 

ученици от V – XI клас ( сесия август-септември) 
12.09.22 г. 

 

2. Приемане формите на обучение; 12.09.2022г.  

3. Приемане мерки за повишаване качеството на 

образованието; 
12.09.22 г  

4. Приемане програма за превенция на ранното 

напускане на училище; 
12.09.22 г  

5. Приемане на учебни планове за І,ІІ,III,IV, V,VІ,VII, 

VIII,  ІХ, Х , ХI и ХII клас  
12.09.22 г  

6. Приемане на предложения за разкриване на 

занимания по интереси 
   12.09.22 г  

III.1. Приемане на и Правилника за вътрешния трудов  ред. .09.2022г.  

2. Актуализиране на ПЗБУТ в училище.   

3 Приемане на годишна училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден  
.09.22 г.  

4. Запознаване с плана за квалификационната дейност .09.22 г.  

5. Доклад на комисията за преценка готовността за І 

клас. 
12.09.22 г. 

 

6. Приемане на училищна програма за Целодневна 

организация на учебния процес. 
12.09.22 г. 

 

IV.1. Доклад на комисията по проверка на съоръженията, 

приборите и машините в училище, съгласно ЗБУТ. 
09.2022 г. 

 

2. Запознаване на резултати от поправителни изпити – 2 

сесия ( минаващи, оставащи) 
12.09.22 г.  

3. Приемане  на  плановете на комисии: КБППМН, БД, 

ЗБАКП, БУТ, методични обединения. 
09.22 г. 

 

4. Приемане на учебни планове за индивидуална форма 

на обучение; 
12.09.22 г. 

 

V. Тематичен съвет- „Запознаване с промените в 

Наредба №4 за уч. план, №7 за профилираната 

подготовка, №10 за организацията на дейностите в 

училищното образование и №11 за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците на МОН ” 

28.09.2022г. 

 

І. м. ОКТОМВРИ   

1. Утвърждаване на списъка на учениците, които ще 

получават стипендии през І учебен срок. 
11.10.2022 г. 

 

2. Запознаване с плана  за контролната дейност на 

директора и заместник директора. 
 

 

3. Приемане на график за провеждане на I етап за 

провеждане на изпити с ученици в самостоятелна 

форма на обучение. 

 

 



І. м. НОЕМВРИ   

1. 

 

 

Утвърждаване на програма за подготовка на 

учениците от ІV и VІІ и X клас за достойно 

представяне на НВО. 
09.11.22 г. 

зам. директор 

УД, 

гл. учител 

2. Приемане на резултатите от изпити с ученици в СФО 
 

зам. директор 

УД, 

І. м. ДЕКЕМВРИ   

1. Проследяване и обсъждане нивото на усвоените 

компетентности от учениците и мерки за 

подобряване на резултатите. 
07.12.22 г. 

зам. директор 

УД, 

гл. учител 

2. Приемане на решение за държавен план – прием за 

учебната 2023/2024 година. 
.12.22 г. 

директор 

І. м. ЯНУАРИ   

1. Приемане на график за II етап за провеждане на 

изпити с ученици в самостоятелна форма на 

обучение. 
06.01.23 г. 

зам. директор 

УД, 

 

2. Ритмичност на изпитванията и провеждане на 

консултациите. 

  

3. Информация за проведените занятия по БДП и 

ЗБАКП. 

  

ІІ.1. Приключване на І учебен срок. 

 
31.01.23 г. 

директор 

2. Приемане на резултатите от изпити с ученици в СФО 

през януарската сесия. 

 зам. директор 

УД, 

3. Приемане на графици за провеждане на писмени 

изпитвания, класни работи, изходни нива – ІІ срок 
08.02.23 г.  

І. м. ФЕВРУАРИ   

1. Отчет за резултатите  през І учебен срок. 

Проследявани и обсъждане нивото на усвоените 

компетентности от учениците и мерки за 

подобряване на резултатите 

15.02.23 г. 

 

2. Доклад на класните ръководители по отношение 

изпълнението на плановете за обща подкрепа за 

личностно развитие, наложени санкции на ученици, 

допуснали неизвинени отсъствия 

  

3. Отчет за дейността на екипите за личностно развитие   

4. Актуализиране на списъка на учениците, които ще 

получават стипендии през ІІ учебен срок. 

  

І. м. МАРТ   

1. Тематичен ПС 
Подготовка за НВО и ДЗИ – анализ на пропуските от 

проведените пробни тестове по предмети и 

набелязване на мерки, предотвратяващи ниски 

резултати.    

10.03.23 г.. 

Докладват 

учители, 

преподаващи 

в ІV, VІІ, X и 

ХІІ клас 

2. Утвърждаване на училищния план-прием за I клас   

3. Приемане на график за III етап за провеждане на 

изпити с ученици в самостоятелна форма на 

обучение. 

  

І. м. АПРИЛ   

1. Приемане план за приключване на учебната 

2022/2023 година и подготовка на учебната 

2023/2024 година. 
19.04.2023 г. 

 

2. Утвърждаване на знаменосец и асистенти на 

училището за учебната 2023/2024г. 

  



І. м. МАЙ   

1. Приемане план за честване на 24 май. Приключване 

на учебната година за учениците от І – ІII клас и ХІІ 

клас 
04.05.23 г. 

 

2. Утвърждаване на допълнително обучение по време 

на лятната ваканция с ученици от начален етап. 
26.05.2023 г. 

 

3. Приемане на график за изпити за втора поправителна 

сесия с ученици в СФО 
 

 

І. м. ЮНИ   

1. Приемане на график за поправителни изпити с 

ученици в СФО – юнска сесия. 

09.06.23 г.  

2. Приключване на учебната година за учениците от IV 

до VІ клас. 

15.06.23г.  

3. Приемане график за допълнителна консултация по 

предмети за ученици  от прогимназиален етап. 
  

4. Приемане на график за изпити за промяна на 

оценката и поправителни изпити с ученици от VІ - 

VІІ клас. 

  

5. Приключване на учебната година с ученици от VІІ – 

ХІ клас. 

30.06.23 г.  

6. Приемане на график за изпити за промяна на 

годишната оценка. 

  

7. Приемане на график за поправителни изпити с 

ученици от гимназиален етап. 

 

 

 

8. Приемане на резултати от поправителни изпити 

V-VІІІ клас и в самостоятелна форма на обучение 

 

  

І. м. ЮЛИ   

1. Приемане на график за поправителни изпити с 

ученици в СФО – септемврийска сесия. 

до 07.07.22г.  

2. 

 

 

 

Приемане на резултатите от изпити: 

-поправителни VІІІ – ХІ клас 

-за промяна на годишна оценка; 

  

3. Анализ на ОП през учебната 2022/2023 година. 

Проследявани и обсъждане нивото на усвоените 

компетентности от учениците и мерки за 

подобряване на резултатите 

  

4. 

 

Отчет на дейността на училищните комисии и 

методични обединения 

  

 


