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2022 / 2023 УЧЕБНА ГОДИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този план е част от годишния план на училището, приет с решение на 

педагогически съвет с Протокол № 8/ 14.09.2022 г. 
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ГРАФИК И ТЕМИ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

СЕПТЕМВРИ 

. Запознаване на учителите със заетостта им по Списък — Образец 1 за 2022/ 

2023 учебна година и със заповедта за класно ръководство. 

2. Запознаване със заповедите на директора относно организацията на дейността 

на училището за 2022/ 2023 учебна година. 

З. Приемане на учебните планове за индивидуална форма на обучение. 

4. Приемане график на учебния процес. Дневен режим: часови график, почивки. 

5. Приемане годишен план за дейността на училището за 2022/2023 учебна 

година: 

 План за работа на педагогическия съвет; 

 План за квалификационна дейност; 

 План за безопасност на движението по пътищата; 

 План за контролната дейност на директора. 

 

6. Запознаване с Правилник за вътрешния трудов ред в СУ „Васил Левски“- гр. 

Дулово 

7. Одобряване на видовете спорт, по които да се провежда обучението по 

учебния час за спортни дейности през 2022/ 2023 учебна година. Определяне 

на ръководителите, водещи обучението през 2022/ 2023 учебна година. 

8. Провеждане на специализиран инструктаж за безопасност и хигиена на труда 

на персонала. 

 Текущи въпроси и задачи 

11. Приемане на Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски", с приложени към 

нея планове за действие и финансиране. 

12. Приемане Правилник за дейността на СУ „Васил Левски" 

13. Актуализация на Етичен кодекс на общността на СУ „Васил Левски" 

14. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието. 

15. Приемане програма за превенция на ранното напускане от училище. 

16. Приемане програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на децата и учениците от уязвими групи. 

17. Приемане формите на обучение в СУ „Васил Левски" 

18. Приемане на училищна програма за гражданско и здравно образование и 

възпитание 

19. Приемане годишна училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден. 

20. Приемане на седмичното разписание за учебен срок. 

21. Приемане график за провеждане на екскурзии. 
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22. Приемане на вътрешни правила за стипендии на ученици след основно 

образование. 

23. Приемане на карта за оценка на резултатите от труда на педагогическите 

специалисти за 2022/ 2023 учебна година. 

24. Текущи въпроси и задачи 

 

 

ОКТОМВРИ 

 

1. Доклад за състоянието на училищната документация. 

2. Запознаване с плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимния 

сезон. 

З.  Анализ на резултатите от входното ниво на учениците 

4. Приемане на плановете на методическите обединения 

5. Приемане плановете на училищните комисии: 

 

• Организиране и провеждане на тържества, празници и чествания; 

• Здравословни и безопасни условия но обучение, възпитание и труд; 

• Бедствия, аварии и катастрофи; 

 

6. Приемане график за работа на екипа за комплексно педагогическо оценяване. 

7. Приемане списъка на учениците, които ще получават стипендии през първия 

учебен срок. 

8. Приемане график за контролни и класни работи през първия учебен срок. 

9. Приемане график за провеждане на приравнителни изпити. 

10. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището 

11. Текущи въпроси и задачи 

 

 

НОЕМВРИ/ ДЕКЕМВРИ 

 

1. Разглеждане на нарушенията на Правилника за дейността на училището и на 

Правилника за вътрешния трудов ред в училището. 

2. Приемане на профилите и държавния план- прием в СУ „Васил Левски“ за 

учебната 2023/ 2024 година за I, V и VIII клас. 

3. Работа в групите по избираема и факултативна подготовка, организация и 

проблеми. 

4. Отчет на контролната дейност във връзка с ритмичността на изпитванията. 

4. Предложения за отбелязване на Коледа в училище. 
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5. Текущи въпроси и задачи 

 

ЯНУАРИ 

 

1.  Доклад на класните ръководители за ученици, които има вероятност да не 

приключат 1 учебен срок и предложения за удължаване на срока. 

2. План за квалификация на педагогическия персонал за 2022/ 2023 година — 

отчет, необходимост. 

3. Приемане учебните планове на профилираните паралелки. 

4. Разглеждане успеха и дисциплината на учениците през първи учебен срок. 

5. Текущи въпроси и задачи 

 

ФЕВРУАРИ 

 

1. Отчет на резултатите от образователния процес през първия учебен срок. 

2. Отчет на дейността на психолога и педагогическия съветник 

3. Отчет на контролната дейност на директора през срока. 

4. Обсъждане и гласуване на график за прием през 2023/ 2024 учебна година на  I 

клас и V клас. Определяне критерии за прием. 

5. Приемане на списък на учениците, които ще получават стипендия през втори 

учебен срок. 

6. Приемане на график за контролни и класни работи през втория учебен срок. 

 

 

МАРТ 

 

. Отчет за работата на училището през зимния сезон. 

2. Мерки за подготовка на МТБ за 2023/ 2024 учебна година. 

3. Текущи въпроси и задачи 

АПРИЛ 

 

1. Разглеждане успеха и дисциплината на учениците от начален етап и XII клас 

през втори учебен срок и за годината. 

2. Номинации за отличник на випуска. 

З. Приемане график за оформяне на срочна и годишна оценка за учениците от XII 

клас. 

4. Текущи въпроси и задачи 
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МАЙ 

 

1. Организация и провеждане на ДЗИ и НВО за IV и VII, Х и XII клас. 

2. Доклад на училищната зрелостна комисия за допускане до държавни зрелостни 

изпити. 

З. Доклад на класните ръководители — IV клас за резултатите от УВР през 

учебната година. Отчет на резултатите от НВО — IV клас и тестовете за изходно 

ниво. 

4. Отчет на ръководителите на избираема и факултативна подготовка в начален 

етап. 

5. Отчет за обучението по БДП в начален етап. 

6. Предложения за лятна работа за ученици от начален етап. 

7. Предложения от класните ръководители за награждаване на изявили се ученици 

и отличници. Номинации. 

8. Организиране на училищни тържества за изпращане на випуск 2023, по повод 

24 май, за завършването на учениците от начален етап. 

9. Текущи въпроси и задачи 

Юни 
 

1. Разглеждане успеха и дисциплината на учениците от V - VII, VIII - XI класове за 

втори учебен срок и за годината. 

2. Отчет на резултатите от НВО —VII и Х клас и ДЗИ. 

4.  Отчет на обучението по БДП в прогимназиален етап. 

5. Предложения от класните ръководители за награждаване на изявили се 

ученици и отличници. Номинации. 

6. Приемане график за поправителна сесия за прогимназиален и гимназиален 

етап. 

7. Организация на тържества за приключване на учебната година на учениците от 

прогимназиален и гимназиален етап 

8. Доклад на зрелостната комисия относно: 

✓ допускане до зрелостни изпити;  

✓ формиране на окончателните оценки от зрелостни изпити 

✓  придобиване на средно образование. 

9. Текущи въпроси и задачи 

 

ЮЛИ - ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН СЪВЕТ 

 

1. Информация за образователния процес през 2022/ 2023 учебна година. 

2. Отчет на контролната дейност на директора. 

З. Отчет на работата на постоянните комисии. 
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4. Избор на комисии за: 

 изработване на Годишния план на училището през 2023/ 2024 година;  

 актуализиране на ПДУ; 

 актуализиране на други вътрешноучилищни документи. 

5. Приемане график за поправителна сесия — м. август. 

6. Текущи въпроси и задачи 
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