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ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

          Настоящият план е приет на заседание на ПС № 19 от 14.09.2022 г. 

 

 

 



 

 
ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

                

            Месец СЕПТЕМВРИ 2022г.  

 

1. Отчет на изпълнението на Стратегията за развитие в частта ú за учебната 2021-2022 

година. 

2. Приемане план на Екипа за подкрепа за личностно развитие.  

3. Приемане план за работата на училищния координационен съвет за превенция на 

агресията сред учениците през учебната 2022/2023г. 

4. Приемане на план за работата на училищната комисия за превенция на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през учебната 2022/2023г. 

5. Определяне на броя на точките към показателите в Приложение № 4 за оценяване на 

педагогическите специалисти за постигнати резултати от труда през учебната 2022-

2023 година, съгласно чл.24, ал.2 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда. 

 

 

                  Месец ОКТОМВРИ 2022г. 

1. Избор на състава от педагогически специалисти, включени в комисията за определяне 

на стипендии на учениците за 1-вия учебен срок. 

2. Обсъждане на резултатите от входните равнища на учениците, съгласно доклад-

анализите по учебните предмети в насока проследяване и обсъждане нивото на 

усвояване на компетентностите от учениците и приемане на съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните резултати. 

3. Обсъждане на реализацията на випуск 2022 година. 

4. Определяне на групите за занимания по интереси и координатор на дейностите. 

5. Запознаване с изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2022 година. 

 

                  Месец НОЕМВРИ 2022г. 

1. Приемане на програма и плана за изпълнение на дейностите по иновацията. Избор на 

тема на иновацията. 
 

 

Месец ДЕКЕМВРИ 2022г. 

1. Определяне на план-приема за учебната 2023 - 2024 година. 

2. Определяна на балообразуващи предмети във връзка с план-приема 2023-2024 година 

от свидетелството за основно образование и избор на вариант за балообразуване, 

съгласно чл.57, ал.3 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното 

образование 

 

 

 Месец ЯНУАРИ 2023г. 

3. Отчет на изпълнение на бюджета за 2022 година. 

 

 

                  Месец ФЕВРУАРИ 2023г. 

1. Отчет на учебно-възпитателната дейност от първия учебен срок в насока проследяване 

и обсъждане нивото на усвояване на компетентностите от учениците и приемане на 

съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати. 

2. Предложение за избор на трети и четвърти профилиращ предмет от учениците, които 

през учебната 2023-2024 година ще бъдат в XI клас. 

3. Избор на състава от педагогически специалисти, включени в комисията за определяне 

на стипендии на учениците за 2-рия учебен срок. 

 

 



 

                  

Месец АПРИЛ 2023г. 

1. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици и изявени учители по 

случай 24 май. 

2. Обсъждане на възможностите за участие в националните програми за 2023 на МОН. 

3. Информация за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2023 година. 

 

 

Месец МАЙ 2023г. 
1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната дейност в XII клас. 
2. Награждаване на изявени ученици от XII клас за отличен успех и издигане престижа и 

авторитета на ЕГ „Христо Ботев“. 

 

 

Месец ЮНИ 2023г. 

1. Предложение за избор от учениците на избираемите учебни часове от Раздел Б на 

УУП за 8-те, 9-те и 10-те класове за учебната 2023-2024 година. 

2. Предложение за избор от учениците на факултативните учебни часове от Раздел В 

на УУП за всички класове за учебната 2023-2024 година. 

3. Избор на видове спорт за всички класове за допълнителния час за организиране и 

провеждане на спортни дейности, съгласно чл.28 (1) от Наредбата за организация на 

дейностите в училищното образование. 

4. Определяне на състава на комисията за оценяване на педагогическите специалисти 

за резултатите от труда през учебната 2022-2023 година. 

 

 

        Месец ЮЛИ 2023г. 

1. Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 2022-2023 

година. 

2. Отчет на квалификационната дейност. 

3. Утвърждаване на свободните места и условията за заемането им за учебната 2023-

2024 година. 

4. Избор на комисия за предложения за стипендианти към фондация „Америка за 

България“. 

5. Информация за изпълнение на бюджета за 6-месечието на 2023 година. 

    

              Месец СЕПТЕМВРИ 2023г. 

1. Избор на форми на обучение за учебната 2023/2024г. 

2. Приемане на УУП за учебната 2023/2024г. 

3. Актуализиране на Стратегията за развитие на училището. 

4. Актуализиране на Правилника за дейността на училището за учебната 2023/2024г. 

5. Приемане на Годишния план за работата на училището за учебната 2023/2024г. 

6. Приемане на мерки за повишаване на качеството на обучението. 

7. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище. 

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

учениците от уязвими групи. 

9. Избор на експертен съвет за организация на иновативните дейности. 

10. Приемане на плана за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 година. 

11. Приемане на плана за контролната дейност на директора за учебната 2023/2024 

година. 

12. Приемане на плана за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. 

13. Приемане на плана за работата на ПС за учебната 2023/2024 година. 

14. Приемане на плана за противодействие на тормоза в училище. 



15. Приемане на Правилника за пропускателния режим на територията на ЕГ „Христо 

Ботев“. 

16. Приемане на плана за БДП. 

17. Избор на броя на главните учители. 

18. Избор на член на Етичната комисия. 

19. Избор на председатели на професионалните общности (ПО). 

20. Избор на координатор за приобщаващо образование. 

21. Избор на отговорник за провеждането на допълнителния час по ФВС. 

 

 

Даниела Павлова 

Директор на ЕГ„Христо Ботев“, с. Гр.Кърджали     


