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ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приет на Педагогически съвет с Протокол № 11/13.09.2022 г. 

и утвърден със заповед на Директора № 1125/13.09.2022 г. 
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МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

1. Обсъждане на графиците за консултации, контролни и класни работи. 

2. Доклади на класните ръководители за освобождаване на ученици от часовете по 

физическо възпитание и спорт. 

3. Гласуване на график за провеждане на родителски срещи. 

4. Приемане на план-график за военно обучение.  

5. Утвърждаване списъка на учениците, които ще получават стипендии. 

6. Обсъждане на спортни и културни мероприятия, празници, концерти, екскурзии. 

7. Обсъждане и приемане на заниманията по интереси. 

8. Планове и програми на МО. 

9. Анализ на резултатите от проведените входни нива – доклади на председателите 

на МО. 

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

обслужващо училището. 

11. Приемане на годишен график за работа на екипите за подпомагане личностното 

развитие на учениците със СОП. 

12. Разни: 

 Анализ на състоянието на училищната документация – електронен дневник, 

лични картони, книга за подлежащи, главна книга и други. 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

1. Анализ на учебно-възпитателната работа, обсъждане нивото на усвояване на 

компетентности от учениците и определяне на мерки за подобряване на 

образователните резултати. 

2. Анализ на родителските срещи.  

3. Обсъждане на честването на Коледните празници. 

4. Обсъждане на докладите за налагане на санкции на ученици. 

5. Обсъждане на план-приема на ученици след завършен 7. клас за учебната 

2023/2024 година. 

6. Обсъждане на дисциплината, посещаемостта и отсъствията от учебните занятия. 

7. Организация на олимпиадите през учебната 2022/2023 г. 

8. Разни. 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

1. Доклад на класните ръководители за ученици, на които по медицински причини 

или натрупани голям брой отсъствия е необходимо удължаване на срока или явяване на 

изпити за оформяне на срочна оценка. 

2. Разни. 
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МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

1. Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок 

на 2022/2023 година в 1.-12. клас. Доклади на класните ръководители. 

2. Отчет на работата на педагогическия съветник и психолог през първия учебен 

срок. 

3. Резултати от контролните функции на Директора и Заместник-директорите през 

първия учебен срок. 

4. Докладване на учениците, които ще получават стипендии през втория учебен 

срок. 

5. Докладване на учениците, освободени от часовете по физическо възпитание и 

спорт. 

6. Обсъждане на докладите за налагане на санкции на ученици. 

7. Определяне на мерки за подобряване на учебно–възпитателната работа и 

образователните резултати  през втория учебен срок на учебната 2022/2023 година. 

8. Квалификационна дейност на учителите в училище – доклади на председателите 

на МО. 

9. Обсъждане честването на Националния празник – 3 Март. 

10. Разни. 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

1. Обсъждане заявления на ученици от 12. клас за промяна на оценка. 

2. Запознаване със заповедта на Директора относно провеждането НВО на 

учениците от 4., 7. и 10.  клас. 

3. Указания и определяне на срокове за приключване на учебната 2022/2023 година 

за 1.-3. и 12. клас. 

4. Определяне на комисии за прием след 7. клас. 

5. Обсъждане план за организиране пролетно-летния отдих на учениците. 

6. Приемане на училищни учебни планове за 2023/2024 учебна година. 

7. Разни. 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

1. Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа в 12. клас през учебната 

2022/2023 учебна година. 

2. Докладване на учениците, допуснати до Държавни зрелостни изпити през 

майската сесия на учебната 2022/2023 година; 

3. Докладване на учениците, недопуснати до Държавни зрелостни изпити през 

майската сесия на учебната 2022/2023 година. 
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4. Анализ на резултатите от учебно–възпитателната работа в 1.-3. клас през 

2022/2023 година. 

5. Разни. 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 

 

1. Анализ на резултатите от учебно–възпитателната работа в 4.-6. клас през учебната 

2022/2023 година, доклади на класните ръководители. 

2. Обсъждане на докладите за налагане на санкции на ученици. 

3. Предложения за награждаване на ученици. 

4. Отчет на работата на педагогическия съветник и психолога. 

5. Резултати от контролните функции на Директора и Заместник-директори. 

6. Доклади на председателите на МО за извършените дейности през учебната 

2022/2023 г. 

7. Доклади на председателите на постоянно действащите комисии. 

8. Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа в 8.-11. клас през 

учебната 2022/2023 година, доклади на класните ръководители. 

9. Обсъждане на проект на Списък – Образец 1 за 2023/2024 учебна година. 

10.  Разни. 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

1. Избор на секретар на Педагогическия съвет  

2. Представяне на плана за контролната дейност на директора за учебната 2023/2024 

година.  

3. Представяне на плана за контролната дейност на заместник-директорите за 

учебната 2023/2024 година. 

4. Представяне на плана за работа на педагогическия съветник и психолога.  

5. Избор на координатор за обща и допълнителна подкрепа на учениците за учебната 

2023/2024 година. 

6. Приемане на формите на обучение. 

7. Приемане на годишен план на училището за учебната 2023/2024 година. 

8. Приемане на план за дейността на ПС за учебната 2023/2024 година. 

9. Приемане на план за квалификационната дейност в училище. 

10. Приемане  на училищен план за противодействие на тормоза и насилието между 

учениците в училището. 

11. Приемане на план за БУВОТ. 

12. Приемане на план за защита при бедствия и аварии. 

13. Приемане на план за осигуряване на нормални учебни занимания при зимни 

условия.  

14. Приемане на план за БДП. 
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15. Приемане на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния 

ден. 

16. Приемане на програма за повишаване на качеството на образование. 

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

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

ученици от уязвими групи. 

19. Приемане на ПДУ за учебната 2023/2024 година. 

20. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност. 

21. Приемане на пропускателен режим. 

22. Спортни дейности през учебната 2023/2024 година. 

23. Определяне на председатели на методическите обединения. 

24. Приемане на карта за оценка на диференцираното заплащане за учебната 

2023/2024 година. 

25. Избор на комисия за диференцирано заплащане за учебната 2023/2024 година. 

26. Избор на постоянно действащи комисии за учебната 2023/2024 година. 

27. Разни: 

Спортен календар  

Културен календар  

Други 
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