
 

СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

М.СЕПТЕМВРИ 
1. Избор на секретар-протоколчик на педагогическия съвет. 
2. Определяне състава на педагогическия съвет. 
3. Приемане на актуализация на "Правилник за дейността. 
4. Приемане на актуализация на "Правила за вътрешния трудов ред. 
5. Приемане на актуализация на "Правила за безопасни условия на 

труд. 
6. Приемане на "План за квалификация на педагогическите 

специалисти. 
 7. Приемане на правила за целодневната организация на учебния ден 

през учебната 2022-2023 година 
9. Приемане на вътрешни правила за работа  в условията на COVID-19 

за учебната 2022-2023 година 
10. Избор на формите на обучение. 
11. Приемане на актуализация на "Стратегия за развитие на училището" 
12. Приемане на актуализация на "Мерки за повишаване качеството на 

образованието" за учебната 2022-2023 година 
13. Приемане на актуализация на "Програма за превенция на ранното 

напускане на училище" за учебната 2022-2023 година 
14. Приемане на актуализация на "Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими 
групи" за учебната 2022-2023 година 

15. Приемане на актуализация на "Етичен кодекс. 
 
М. ОКТОМВРИ 
1. Приемане на информацияза състоянието на училищната 

документация за началото на учебната 2022/2023 година 
2. Приемане на информация за предприетите мерки и действия за 

обхващане на учениците и недопускане на фиктивно записани 
ученици 

3. Приемане на резултатите от входящото ниво 
4. Приемане на информация за транспортното обслужване на 

учениците 



М. ДЕКЕМВРИ 
1. Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през 

зимата на учебната 2022/2023 година 
2. Приемане на информация за състоянието на Училищната 

задължителна документация 
3. Приемане на информация за здравословното състояние на 

учениците от медицинските лица 
4.  Приемане на информация относно обхват на учениците, подлежащи 

на задължително училищно обучение и санкции на учениците 
5. Приемане на заявки до РУО за държавен-прием на ученици след VII 

клас през учебната 2023/2024 година 
6. Отчитане изпълнението на взетите решения на заседанията на 

педагогическия съвет 

М.ФЕВРУАРИ 
1. Приемане на доклади от класните ръководители относно 

резултатите през първия учебен срок 
2. Приемане на информация за работата на ЦОУД през първия срок 
3. Приемане на план за честване на патронния празник 
4. Приемане на актуализирана заявка за учебници и учебни помагала 

за учениците от първи до седми клас за учебната 2023/2024 година 
 
 

М. АПРИЛ 
1. Приемане на план за приключване на учебната 2022/2023г.. и 

подготовка за новата учебна година 
2. Приемане на план за честване на 24 май и тържествено изпращане на 

випуск 2023 
3. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база, 

съгласно изискванията на РЗИ, Инспекция по труда и пожарна и 
аварийна безопасност за учебната 2023/2024 година 

4. Приемане на изисквания за прием на ученици в първи клас 

 

М. МАЙ 
1. Приемане на предложения за знаменосци и асистенти на 

националното и училищните знамена за учебната 2023/2024г.. 
2. Приемане на предложения за награждаване на ученици и изявени 

учители по случай 24 май 
3. Приемане на информация за резултатите от работата на ЦОУД 
4. Приемане на докладите за годишните резултати на учениците от 

12 клас 

 



М. ЮНИ 
1.  Приемане на информация за резултатите от обучението по 

Безопасност на движението по пътищата 
2.  Приемане на информация за състоянието на медицинското 

обслужване в училището 
3. Приемане на резултатите от изходящото ниво 
4. Приемане на информация относно изпълнението на взетите решения 

от заседания на педагогическия съвет 
5. Приемане на отчет на дейността на училищните комисии и 

методически обединения 
6. Приемане на докладите за годишните резултати на учениците от I до 

VIII клас 
7. Приемане на резултатите на учениците от XII клас от ДЗИ за 

придобиване на средно образование 

М.ЮЛИ 
1. Приемане на отчет на резултатите от учебната работа през учебната 

2022/2023 г. 
2. Приемане на докладите за резултатите от обучението на учениците в 

гимназиален етап 
3. Приемане броя и състава на комисии в помощ на ръководството на 

училището 


