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     ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”   
               e-mail: ou_kim_parvomaiy@mail.bg; Web: www.oukim-parvomay.com.;  

тел. 0887 317949;  0887 155 138 

4270 град Първомай, улица  „Гимназиална” № 1 

    

 

 

 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:....................... 

(Елена Добрева - директор) 

26.09.2022 година 

 

 

П  Л  А  Н 
 

ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

 

 

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  2022 - 2023  ГОДИНА 
 

 

 

 

 

   Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с решение № 3 по протокол № 10/ 

08.09.2022 г. 

              

   Настоящият План е утвърден със заповед № РД-10-40/26.09.2022 г. на директора на 

училището. 

 

 

 

 

 

1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  

   Този План се разработва на основание чл.263. ал.1. т.5. от ЗПУО, като част от Годишния 

план на училището. 

 

2. ЦЕЛИ НА ПЛАНА : 

1. Педагогическият съвет на училището да изпълнява правомощията си съобразно 

предмета на дейността си. 

2. Да се създаде организация за ефективна дейност на педагогическия съвет. 

 

3. ОБХВАТ НА ПЛАНА : 

1.    Планът обхваща темите и времето на провеждане на заседанията на педагогическия 

съвет за периода от 15.09.2022 г. до 14.09.2023 година. 
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4. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА: 

 

№ МЕСЕЦ ДАТА ТЕМА ОТГОВОРНИК 

1 септември 26.09. 

2022 г. 

от 17 ч. 

1. Отчет за изпълнение на решения, взети в 

предишни заседания на п.с. 

2. Обсъждане на индивидуални учебни 

планове – при необходимост. 

3. Обсъждане и избор на групи и 

ръководители за Занимания по интереси 

4. Запознаване с План за контролна 

дейност на заместник-директора. 

5. Запознаване с План за работа на 

училищния психолог. 

6. Обсъждане на Мерки за повишаване 

качеството на образованието.  

7. Обсъждане на теми за „Без свободен 

час“.  

8. Обсъждане на Карта за диференцирано 

заплащане на персонала – ако се нуждае от 

актуализация.  

9. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт. 

Директор 

 

ЗДУ 

 

Директор 

ЗДУ 

Николов 

 

Найденова 

 

Директор 

 

Добрева 

 

 

Директор 

 

Директор  

2 октомври 17.10. 

2022 г. 

след 

Общо 

събра-

ние 

1. Отчет за изпълнение на решения, взети 

в предишни заседания на п.с. 

2. Запознаване с бюджета за 

деветмесечието на 2022 година. Отчет-

анализ на бюджета.  

3. Обсъждане на награди на ученици и 

условията за получаването им. 

4. Предложения до директора за 

награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените от 

закона случаи.  

5. Обсъждане на Процедура и 

документация за достъп до обществена 

информация. 

6. Проследяване и обсъждана на нивото на 

усвояване на компетентности от учениците 

и предложения за съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

7. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт. 

Директор 

 

Директор 

 

 

Класни 

ръководители 

 

 

Учители  

 

 

Директор 

 

 

Членове на ПС 

3 ноември 14.11. 

2022 г. 

от 17 ч. 

1. Отчет за изпълнение на решения, взети 

в предишни заседания на п.с. 

2. Предложения до директора за 

награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените от 

закона случаи. 

3. Проследяване и обсъждана на нивото на 

усвояване на компетентности от учениците 

и предложения за съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на 

Директор 

 

Класни 

ръководители 

 

 

Учители 
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образователните резултати. 

4. Обсъждане на етичен кодекс на 

училищната общност.  

5. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт. 

 

Членове на ПС 

4 декември 12.12. 

2022 г. 

от 17 ч. 

1. Отчет за изпълнение на решения, взети 

в предишни заседания на п.с. 

2. Предложения до директора за 

награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените от 

закона случаи. 

3. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт. 

Директор  

 

Класни 

ръководители 

 

 

Членов ена ПС 

5 януари 16.01. 

2023 г. 

от 17 ч. 

1. Отчет за изпълнение на решения, взети 

в предишни заседания на п.с. 

2. Запознаване с бюджета за 2022 година. 

Отчет-анализ на бюджета.  

3. Предложения до директора за 

награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените от 

закона случаи. 

8. Проследяване и обсъждана на нивото на 

усвояване на компетентности от учениците 

и предложения за съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

9. Обсъждане на удължаване на срока за 

ученици, които нямат минималния брой 

текущи изпитвания поради здравословни 

проблеми и отсъствали повече от 25 % от 

часовете по учебния предмет в съответния 

вид подготовка. 

10. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт. 

Директор 

 

Директор 

 

Класни 

ръководители 

 

 

 

Учители 

 

 

 

 

Учители  

 

 

 

 

Членове на ПС 

6 февруари 13.02. 

2023 г. 

от 17 ч. 

1. Отчет за дейността на училището през 

първия учебен срок. 

2. Отчет за контролната дейност на 

директора. 

3. Отчет за контролната дейност на 

заместник-директора 

4. Отчет на комисии  

5. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт. 

6. Обсъждане на удължаване на срока за 

ученици, които нямат минималния брой 

текущи изпитвания поради здравословни 

проблеми и отсъствали повече от 25 % от 

часовете по учебния предмет в съответния 

вид подготовка. 

Директор, ЗДУ, 

психолог и р. у-л 

Добрева 

Николов 

 

Председателите  

Членове на ПС 

 

Преподаватели 

7 март 13.03. 

2023 г. 

от 17 ч. 

1. Отчет за изпълнение на решения, взети 

в предишни заседания на п.с. 

2. Проследяване и обсъждана на нивото на 

усвояване на компетентности от учениците 

Директор 

 

Учителите 
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и предложения за съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

3. Обсъждане на План-прием за учебната 

2023-2024 година, вкл. критерии и 

документи, график 

4. Обсъждане на Избираем спорт за 

допълнителните часове по физическо 

възпитание за 2023-2024 

5. Обсъждане на ЦОУД за учебната 2023-

2024 г. 

6. Обсъждане на Храненето на обяд в 

ЦОУД за уч. 2023–2024 г. 

7. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт. 

 

 

 

ЗДУ 

 

 

Учител ФВС 

 

 

Учители ЦОУД 

 

Директор  

 

Членове на ПС 

8 април 03.04. 

2023 г. 

от 17 ч. 

1. Отчет за изпълнение на решения, взети 

в предишни заседания на п.с. 

2. Запознаване с бюджета за първото 

тримесечие на 2023 година. Отчет-анализ 

на бюджета.  

3. Предложения до директора за 

награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените от 

закона случаи. 

4. Проследяване и обсъждана на нивото на 

усвояване на компетентности от 

учениците и предложения за съвместни 

мерки между учителите с цел подобряване 

на образователните резултати. 

5. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт. 

Директор 

 

Директор 

 

 

Класни 

ръководители 

 

 

 

Учители 

 

 

 

Директор  

9 май 15.05. 

2023 

от 17 ч. 

1. Отчет за изпълнение на решения, взети 

в предишни заседания на п.с.  

2. Обсъждане на приключването на 

учебните занятия в I, II и III клас и награди 

за ученици 

3. Обсъждане на нивото на усвояване на 

компетентности от учениците и съвместни 

мерки между учителите с цел подобряване 

на образователните резултати 

4. Обсъждане на удължаване на срока за 

ученици, които нямат минималния брой 

текущи изпитвания поради здравословни 

проблеми и отсъствали повече от 25 % от 

часовете по учебния предмет в съответния 

вид подготовка. 

5. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт. 

Директор 

 

Класни 

ръководители 

 

 

Учителите 

 

 

 

Класните 

ръководители 

 

 

Членове на ПС 

10 юни 12.06. 

2023 

от 17 ч. 

1. Отчет за изпълнение на решения, взети 

в предишни заседания на п.с.  

2. Обсъждане на приключването на 

учебните занятия в V - VII клас и награди 

за ученици 

Директор 

 

Класни 

ръководители 
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3. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт. 

Членове на ПС 

11 юли 03.07. 

2023 

от 17 ч. 

1. Запознаване с бюджета за първото 

полугодие на 2023 година. Отчет-анализ на 

бюджета.  

2. Годишен отчет за дейността на 

училището 

3. Отчет за контролната дейност на 

директора и заместник-директора 

4. Отчет на комисии  

Добрева 

 

 

Директор 

Директор и ЗДУ 

 

Председателите  

12 септември 01.09.  

от 9 

часа 

1. Актуализация на Стратегия за развитие 

на училището с приложени към нея план за 

действие и финансиране. 

2. Актуализация на Програмна система за 

подготвителната група.  

3. Актуализация на Правилник за 

дейността на училището. 
Институционалните политики се отразяват в програми по 

гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, 
които се разработват и актуализират за периоди и по ред, 

определени в правилника на образователната институция. 

4. Обсъждане на училищни символи и 

ритуали и други отличителни знаци. 

5. Обсъждане на ученически униформи. 

6. Обсъждане на формите на обучение за 

учебната 2022-2023 г. 

7. Обсъждане на Учебни планове за 

паралелките – ИУЧ, проектни и творчески 

дейности, УЧСД, ФУЧ, 

8. Обсъждане на Оценки качествени за I-

III клас. 

9. Обсъждане на Годишна училищна 

програма за целодневна организация на 

учебния ден (чл. 19. (2) от Наредба №10 за 

организация на дейностите) 

10. Обсъждане на индивидуални 

учебни планове. 

11. Обсъждане на Програма за 

подкрепа на личностното развитие на 

ученика  

12. Обсъждане на Програма за 

превенция на ранното напускане на 

училище 

13. Обсъждане на Програма за 

предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи 

14. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт: 

14.1. Обсъждане на Хранене на децата и 

учениците - вида на предлаганата закуска - 

основна закуска или подкрепителна 

закуска (подкрепително хранене) 

Организация на обедното хранене на 

учениците в ЦОУД – виж протокол 8 от 

Директор 

 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

Директор 

 

ЗДУ 

 

 

Директор 

 

Директор 

 

 

 

ЗДУ 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

 

 

Директор и 

членове на ПС 

 

Директор  
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24.02.2020 г. 

14.2. Обсъждане на почивки между 

часовете, последователни часове 

14.3. Обсъждане на План за сигурност и 

мерки за противодействие на тероризма  

14.4. Избор на 3 дни за неучебни 

14.5. Обсъждане на Комисия за оценка на 

труда - Председател, членовете на 

комисията за оценяване на постигнатите 

резултати от труда на педагогическите 

специалисти и техният  

14.6. Информиране на ПС за състава на 

Комисия по БДП 

13 септември 08.09. 

2022 

от 9 

часа 

1. Отчет за изпълнение на решения, взети 

в предишни заседания на п.с.  

2. Избор на 3 дни за неучебни – ако има 

заповед на МОН за графика 

3. Обсъждане на Годишния план за 

дейността на училището. 

4. Обсъждане на План за дейността на 

педагогическия съвет – като част от 

Годишния план. 

5. Обсъждане на План за квалификационна 

дейност – като част от Годишния план. 

6. Обсъждане на План на комисията по 

БДП – като част от Годишния план. 

7. Обсъждане на Механизъм за 

противодействие на тормоза в училище. 

8. Обсъждане на Мерки за повишаване 

качеството на образованието. 

9. Обсъждане на съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на 

образователните резултати 

10. Обсъждане на награди на ученици и 

условията за получаването им. 

11. Обсъждане на етичен кодекс на 

училищната общност. 

14. Упражняване на други правомощия, 

определени с нормативен акт: 

o Обсъждане на План за грамотността 

o Обсъждане на План за защита при 

бедствия 

o Обсъждане на теми за Без свободен час. 

o Обсъждане на Програма по гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно 

образование  

12. Обсъждане на индивидуални 

учебни планове 

Директор  

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор и 

членове на ПС 

 

 

14 септември 14.09. 

2022 

от 9 

часа 

1. Отчет за изпълнение на решения, взети 

в предишни заседания на п.с.  

2. Избор на 3 дни за неучебни – ако не са 

избрани преди това 

3. Обсъждане на Списък за хранене на 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 
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ученици на обяд за сметка на училищния 

бюджет 

4. Обсъждане на индивидуални учебни 

планове 

5. Обсъждане на занимания по интереси и 

Програма за Заниманията по интереси 

6.   Обсъждане на електронна система за 

провеждане на дейности за подкрепа за 

личностно развитие и за взаимодействие с 

всички участници 

 

 

ЗДУ 

 

Директор 

 

ЗДУ 

               

Елена Добрева 

 Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“             

 Гр. Първомай 
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