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ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

         м.Септември 

 
           Дневен ред: 
 

1. Избор на секретар на ПС  

2. Приемане Правилник за дейността на училището;  

3. Приемане Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и учение;  

4. Приемане на Годишния план;  

5. Приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

6. Приема програма за превенция на ранното напускане на училище;  

7. Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;  

8. Приемане на План за контролната дейност на директора и заместник-директора по УПД;  

9. Приемане на дневния режим за учебната 2022/2023г.;  

10. Приемане на седмичното разписание за I учебен срок;  

11.  Избор и приемане на формите на обучение и приемане на списък на ученици, подали молби за самостоятелна форма на 

обучение през уч. 2022/2023г.;  

12. Приемане на график за консултации на учителите;  



13. Докладване на резултатите от юлска и септемврийска поправителна сесия;  

14. Избор на комисии и определяне на техния състав;  

15. Приемане на спортни дейности за 3. час по физическо възпитание и спорт;  

16. Обсъждане и приемане на актуализация на Стратегията за развитие на училището ; 

17. Приемане на Етичен кодекс на училището; 

18. Приемане план за работата на ПС за учебната 2022/2023 г.; 

19. План за работата по механизма за противодействие на училищния тормоз; 

20. Приемане плановете на EKK; 

21. Приемане на план за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година; 

22. Разни.  

 

 
м. Октомври 

 
          Дневен ред: 
 
          1. Резултати от входното равнище на учениците  - анализ и обсъждане                                                                                             

                                                                                                                                   Докладва: Директора          
                                                                                                                   

     2. Избор на комисия за държавния план- прием за учебната 2023/2024 година 
    3. Приемане план за действие в изпълнение на Националната стратегия за  

повишаване грамотността на учениците от VIII до ХІІ клас за учебната 2022/2023 година 
                                                                                                                                  Докладва: Председател ЕКК        
                                                                                                                                                     По OOП 
4. Приемане на годишен план – график за дейността на ЕПЛР на учениците със  

СОП                                                                              
 
                                                  

 
 
м. Декември   



 
        Дневен ред: 
 

1. Предложение за утвърждаване на държавен план –прием  учебната 2023/2024 година                                                                      
                                                                  Докладва: Директора     

 
2. Приемане на Стратегия за развитие на ПГ „Васил Димитров““ за периода 2023/2024 година      
                                                                                                                                   Докладва: Комисия      

 
м.  Февруари  
 
        Дневен ред: 
 
           1. Анализ на резултатите от образователно възпитателната работа през Іви учебен срок на учебната 2022/2023 г. 

                                                                                                                                        Докладва: Директор  
 
          2. Отчет на дейността на постоянните комисии към ПС и ЕКК. 

                                                                                                                                        Докладва: Председател на  
                                                                                                                                        ЕКК и на постоянните комисии     
 

           
 
 м.  Април  
           

          Дневен ред: 
 

               1. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици и учители по случай 24 ти май  
                                                                                                                                       Докладват: Директор, учители                                                                      
  
     2. Избор на комисия за диференцирано заплащане на труда на учителите за  учебната 2022/2023 година 

3. Избор на спортни дейности , определени по чл.92, ал.1 от ЗПУО за учебната 2023/2024 година. 
 



м.Юни  
 
          Дневен ред: 
 
          1.  Резултати от проверка на директора, ЗД ПУД 
                                                                                                                                             Докладват: Директор, ЗД ПУД 

2. Приемане на групите по РП, РПП и час за спортни дейности. 
 

м. Юли. 
 
         Дневен ред: 
 
          1. Анализ  на резултатите  от образователно-възпитателната дейност  за учебната 2022/2023 година 
                                                                                                                                             Докладва: Директора 
 
          2. Приемане на училищни учебни планове за учебната 2023/2024 г. 
 

                                                                              Докладва: Директора 
 

          3. Одобряване на ученици на самостоятелна и индивидуална форма на обучение 
                                                                                                                                            Докладва: Директора 
 
          4. Приемане на индивидуални учебни планове 
 

                                                                                                                              Докладва: Директора  
                 

5. Отчет на стратегията за развитие на училището за учебната 2022/2023 година     
                                                                      

  6. Отчет на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими  
групи и Програма за превенция на ранното напускане на училище 
 

7. Избор на комисии за подготовка на учебната 2023/2024 година. 



 
 
 
 
                                                                                                                                                         ДИРЕКТОР:………….. 
                                                                                                                                                                         / Христо Каменов/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


