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УТВЪРЖДАВАМ: 

ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА …………………… 

ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 

П  Л  А  Н 

ЗА ЗАСЕДАНИЯТА 

 НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол 

№12/14.09.2022 г. 



Тема: Споделяне на придобити знания и опит от посетени квалификационни форми 

К А Л Е Н Д А Р Е Н   П Л АН  

за заседанията на Педагогическия съвет на ОУ „Христо Ботев“ през 

учебната 2022/2023 година 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Избор на секретар и зам.- секретар на педагогическия съвет 

2.  Определяне членовете на училищните комисии 

3.  Актуализация на списъка с учебници за 2022/2023 г. 

4.  Определяне на ТРИ УЧЕБНИ ДНИ ЗА НЕУЧЕБНИ по реда на чл. 105, ал.4 от ЗПУО 

5.  Отчет на план за действие за изпълнение на дейностите, заложени в Стратегията за 

развитие на училището 

6.  Запознаване на учителите със заетостта им по Списък-Образец №1 за учебната 2022/2023 

г. и със заповедта за класно ръководство 7.  Запознаване със заповедите на директора относно организацията на дейността на 

училището за учебната 2022/2023 г. 

8.  Приемане на оценъчна карта за диференцирано заплащане на педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал съгласно показатели и критерии за учебната 

2022/2023 г.  

9.  Приемане на Учебен план за насърчаване и повишаване на грамотността 

10.  Приемане на актуализирани училищни документи /чл.263, ал.1 от ЗПУО/: 

 Приемане на Правилника за дейността на ОУ „Христо Ботев” за учебната 



2022/2023 г.; 

 Приемане на актуализация на Стратегията за развитие на училището за учебната 

2022/2023 година и на финансовия план за действие и изпълнение на дейностите, 

заложени в стратегията; 

 Приемане на Училищни учебни планове от II, III, IV, V, VI и VII клас, ИУЧ и ФУЧ 

през учебната 2022/2023 г.;  

 Приемане на Етичен кодекс на ОУ „Христо Ботев”; 

 Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието; 

 Приемане програма за превенция на ранното напускане от училище; 

 Приемане на програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи; 

 Приемане формите на обучение в ОУ „Христо Ботев” за учебната 2022/2023 

година; 

 Приемане Годишен план за дейността на училището за учебна 2022/2023 година; 

11.  Приемане на промени в Правилника за вътрешния трудов ред 

12.  Приемане Училищна програма за целодневна организация на учебния ден /чл.19 от 

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование/ 

13.  План за квалификационна дейност на педагогическите специалисти през учебната 

2022/2023 г.; 

14.  Приемане на състава и председателите на методическите обединения в училището; 

15.  План за противодействие на училищния тормоз и насилие за учебната 2022/2023 г. 

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и 

насилие между учениците и училище 



16.  Приемане на Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците 

17.  Приемане на план за БУВОТ 

18.  План и правила за работа на педагогическия съвет през учебната 2022/2023 г.; 

19.  Запознаване с Плановете за контролната дейност на директора, ЗДУД и ЗДАД; 

20.  Приемане на състава и председателите на методическите обединения в училището. 

Приемане плановете на методичните обединения 

21.  Приемане на програма за гражданско и здравно образование и възпитание 

22.  Приемане на план за работата на УКПППНМ 

23.  Приемане на план за работата на комисията по БДП 

24.  Приемане на видовете спорт, които предлага училището за организиране и провеждане 

обучението по учебния час за спортните дейности за съответните випуски от II до VII 

клас през 2022/2023 учебна година 

25.  Приемане на актуализиран План за безопасни условия на труд в ОУ „Христо Ботев“  

26.  Приемане и утвърждаване на седмичното разписание за І учебен срок 

27.  Приемане на План за действие в условията на епидемична обстановка на COVID-19 в ОУ 

„Христо Ботев“ 

28.  Приемане на Система от символи за качествено оценяване на учениците в начален етап 

29.  Приемане на дневен режим за учебната 2022/2023 г. 

30.  Приемане на Правилник за пропускателния режим 

31.  Определяне отговорник за летописната книга 

32.  Приемане на Спортния календар на училището 



33.  Приемане на: 

 График за провеждане на консултации и индивидуална работа с ученици; 

 График за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители 

и ученици и водене на училищна документация; 

 График за провеждане на часовете по ФУЧ; 

 График за провеждане на часовете по БД и ГЗ; 

 График за дежурство на педагогически и непедагогически специалисти; 

 График за родителски срещи; 

34.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Отчет на изпълнение на Бюджет 2022 към 30.09.2022 г. 

2.  Анализ на резултатите от входно ниво и набелязване на мерки за повишаване 

качеството на образователно-възпитателния процес 

3.  Приемане на Програми за занимания по интереси за учебната 2022/2023 година 

4.  Доклад за състоянието на училищната документация 

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

обслужващо училището 

6.  Приемане на Плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимни условия 

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



8.  Приемане на Вътрешни правила за работна заплата 

9.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

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

за вътрешния трудов ред в училището 

2.  Информация за ритмичността в изпитванията на учениците и спазване на НАРЕДБА № 3 

от 15.04.2003 г. за системата на оценяване и НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците   

3.  Информация за състоянието на противопожарната, аварийна и евакуационна готовност на 

персонала и учениците. 

4.  Текущи въпроси и задачи. 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Анализ на ритмичност и резултатност при проверка на знанията, безпричинни отсъствия 

и нарушаване на вътрешния ред 

2.  Обсъждане на предложения за санкции на учениците 

3.  Анализ на работата на екипа за обхват на учениците в задължителна училищна възраст 



4.  Обсъждане на проблеми в учебната работа по предмети и насоки за тяхното 

преодоляване. 

5.  Определяне на комисия за съставяне на седмичното разписание на часовете през втория 

учебен срок 

6.  Насоки за подготовка и участие в олимпиади 

7.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Обсъждане и приемане предложения за държавен план-прием на ОУ „Христо Ботев“ за 

учебната 2022/2023 година и на учебните планове на I и V клас. 

2.  Приемане на седмично разписание и графиците за II учебен срок 

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

4.  Отчитане изпълнението на бюджет 2022 г. 

5.  Анализ на състоянието на училищната документация 

6.  Текущи въпроси и задачи 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Запознаване с докладите на класните ръководители и учители по предмети за движението 

и успеха на учениците през първия учебен срок за учебната 2022/2023 г.  

Проследяване, обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците  от 

обучението и набелязване на мерки за повишаване качеството на образователно-

възпитателния процес. 

2.  Обсъждане дейността и резултатите от ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности по ФВС 

3.  Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок на 

учебната 2022/2023 г. 

4.  Съгласуване и приемане на График за класни работи през втори учебен срок на учебната 

2022/2023 г. 

5.  Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение 

6.  Информация за здравословното състояние на учениците 

7.  Отчети на председателите на МО за I учебен срок 

8.  Отчет на дейностите на комисиите за БКППМН, бедствия, аварии и катастрофи /БАК/, 

пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/ 

9.  Приемане план за отбелязване на Трети март 

10.  Текущи въпроси и задачи 

 

 



МЕСЕЦ МАРТ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Бюджет 2023 година 

2.  Отчет за работата на училището през зимния сезон 

3.  Състояние, проблеми и мерки за подобряване на материално-техническата база в 

училище за учебната 2022/2023 г. 

4.  Обсъждане на проблемите в образователния процес по учебни предмети и приемане на 

насоки за преодоляване 

5.  Утвърждаване на списък с учебници, по които ще се работи в училището през учебната 

2023/2024 г. 

6.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Приемане и разглеждане на предложения за награждаване на ученици изявели се в 

различни мероприятия и показали отличен успех през учебната година, и учители по 

случай 24 май 

2.  Информация за успеха и ритмичността при проверката и оценката на ученическите 

знания и спазване на НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване и 

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

3.  Обсъждане на резултатите от обучението и набелязване на мерки за повишаване 



качеството на образователно-възпитателния процес проверката на изходното равнище на 

учениците 

4.  Запознаване с Наредбите за кандидатстване с прием след 7 клас 

5.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Организация и провеждане на НВО за IV клас. Инструктаж на членовете при 

провеждането. 

2.  Разглеждане на успеха и дисциплината в училището 

3.  Утвърждаване на списък с ученици от начален етап, оставащи на допълнителна работа 

4.  Обсъждане на програма за отбелязване на патронния празник на училището 

5.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ   ЮНИ / ЮЛИ 2023 ГОДИНА 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Организация и провеждане на НВО за VII клас 

2.  Приемане на анализите от резултатите по предмети от преподаватели от учебно-

възпитателната работа през учебната година и изпълнението на годишния план на 

училището 



3.  Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците през 

учебната 2022/2023 година и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати 

4.  Обсъждане и приемане на предложения за награждаване на ученици за края на учебната 

2022/2023 г. 

5.  Отчет на ръководителите на избираема и факултативна подготовка в прогимназиален 

етап. 

6.  Приемане на график за поправителна сесия за прогимназиален етап 

7.  Приемане на доклад за изпълнение на стратегията за развитие на ОУ „Христо Ботев“ за 

периода 2022/2023 г. 

8.  Отчети за дейността на училищните комисии, методически обединения и екипа, 

разработил Програма в помощ на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 

9.  Отчет на резултатите от ОВП през учебната 2022/2023 година и констатации от 

контролната на директора на училището 

10.  Отчет за изпълнение на Бюджет 2023 г. към 30.06.2023 г. 

11.  Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година. 

12.  Избор на комисии за подготовката на правилници, планове и стратегии за учебна 

2022/2023 година 

13.  Текущи въпроси и задачи 

 

 


