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ПЛАН   

ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

НА ОУ“ПАНАЙОТ ВОЛОВ“  

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол №9/14.09.2022 г. 



Месец септември 

 

Дневен ред: 

1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС. 

2. Представяне състава на ПС. 

3. Разглеждане  на годишен тематичен  план  на заседанията на ПС на училището за 

учебната 2022/ 2023 г. 

4. Обсъждане  необходимостта от актуализация  на Етичния кодекс на училищната 

общност. 

5. Запознаване с плана за контролната дейност на Директора. 

6. Осигуряване на безплатни учебници  за учениците І- VІІ клас. 

7. Запознаване със седмичното разписание  за І уч. срок на учебната 2022/2023г. 

8. Запознаване с графика за учебното време и учебния режим. 

9. Запознаване с графика за консултации, ДЧ на ЧК и спортни дейности.. 

10.  Определяне на графика за дежурството на учители и ученици. 

11.  Разглеждане и актуализиране на оценъчната карта за диференцирането заплащане на 

педагогическия персонал. 

12. Запознаване с плановете на училищните комисии и на МО. 

13. Обсъждане на проблеми, свързани с обхвата и задържане на учениците в училище. 
 

Месец октомври 

Дневен ред: 

1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС. 

2. Отчитане на резултатите от входните равнища 

3. Разглеждане на плана за подготовката и  честването на Патронния празник на 

училището.  

4. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на комптентностите на 

учениците 

5. Предлагане на мерки за подобряване на образователните резултати. 
 

 

Месец февруари 

 

Дневен ред: 

1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС. 

2. Отчитане на Контролната Дейност на Директора. 

3. Анализ на резултатите от І –ви  уч. срок и набелязване на мерки за 

подобряването им през ІІ – ри  уч. срок. 

4. Знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда 
 

 

 



Месец април 

 

Дневен ред: 

1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС. 

2. Обсъждане подготовката за НВО ІV  клас. 

3. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на  комптентностите на 

учениците. 

 

Месец юни  

 

Дневен ред: 

1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС. 

2. Анализ на резултатите от Външно оценяване ІV и обсъждане подготовката за 

НВО VІІ клас. 

 3.Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на  комптентностите на 

учениците. 

 4.Избиране за учебната година на спортните дейности от определените по чл.92 

ал.1 от ЗПУО 

 

 

Месец юли 

Дневен ред: 

 

1.Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС.                                     

2.Анализ на резултатите от Външно оценяване VІІ клас. 

3.Анализ на резултатите от УВР в края на годината                                                                

     4.Доклад- анализ на Директора за резултатите  от обучението през учебната 2022/ 

2023 година и отчитане на Контролната дейност на Директора. 
 

 

Месец септември 

 

Дневен ред: 

1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС. 

2. Приемане стратегията за развитието на училището с приложени към нея планове 

за действие и финансиране. 

3. Приемане на правилник за дейността на училището. 



4. Приемане на училищните учебни планове. 

5. Приемане на формите на обучение. 

6. Приемане на Годишния план за дейността на училището. 

7. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието 

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

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

децата и учениците от уязвими групи. 

10.  Предложения към Директора за разкриване на занимания по интереси. 

11.  Приемане на Годишна училищна програма за  целодневна организация на 

учебния ден. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор:................ 

/Донка Георгиева/ 


