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ПЛАН 
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ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА 
 

Дневен ред Срок Отговорник 

Педагогически съвет: 

Приемане на училищната документация – планове 

/програми/ мерки/ инструктажи и др. За дейността на 

училището през учебната 2022/23, които са 

неразделна част от Годишния план, като 

предложения; Организационни въпроси – участие в 

НП, проектни дейности и др.  

 

Септември 

2022 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД, 

Комисии, 

Работни групи 

 

Педагогически съвет: 

Отчитане на резултатите от проведеното входно 

ниво по отделните учебни предмети; Отчет за 

състоянието на училищната документация; 

Приемане на карта – ДТВ; Освобождаване на 

ученици със здравословни проблеми от часовете по 

ФВС; Информация за ноемврийската сесия на 

ученици на самостоятелна форма; Групи по проекти 

„Занимания по интереси“, „Подкрепа за успех“ и 

„Образование за утрешния ден“; Организационни 

въпроси. 

 

Октомври 

2022 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД, 

Класни 

ръководители 

 

Педагогически съвет: 

Отчитане ритмичността на изпитванията; Доклад на 

класните ръководители за учебно-възпитателната 

работа и поведението на ученици; Отчет по 

Ноември 

2022 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД, 



Стратегията за учебната 2021/22 г. Представяне на 

учениците стипендианти за първия учебен срок на 

учебната 2022/23 г.; Мотивирани предложения на 

класните ръководители за еднократни стипендии; 

Организация и провеждане на II задължителен ДЗИ; 

Организационни въпроси. 

 

 Класни 

ръководители 

Д. Макшутова 

 

Педагогически съвет: 

Доклад на класните ръководители за учебно-

възпитателната работа и поведението на ученици; 

Обсъждане на възможности за повишаване  

резултатността на учителската работа; Обсъждане 

на предложения за план-прием за учебната 

2022/2023 г.; Информация за януарска сесия за 

определяне на оценката на ученици в самостоятелна 

форма; Втори ДЗИ (ДИППК); Организационни 

въпроси. 

Декември 

2022 

Директор,  

ЗДУД, 

ЗДУТД, 

 Класни 

ръководители 

 

 

Педагогически съвет: 

Отчитане и анализ на резултатите от учебно-

възпитателната работа през I учебен срок и 

обсъждане на мерки за повишаване на успеваемостта 

и превенция на застрашените от отпадане ученици; 

Приемане на оферти и избор на критерии за подбор 

в НП „Отново заедно“; Обсъждане на седмичното 

разписание за II учебен срок; Доклад-анализ за 

контролната дейност през I учебен срок; 

Организационни въпроси. 

 

Януари 

2023 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД, 

Класни 

ръководители 

 

Педагогически съвет: 

Доклад на класните ръководители за учебно-

възпитателната работа и поведението на учениците; 

Представяне на учениците -стипендианти за II 

учебен срок; Освобождаване на ученици със 

здравословни проблеми от часовете по ФВС; 

Дискусия за ефективността на мерките за 

успеваемостта и превенция на застрашените от 

отпадане ученици, както и за предоставяне на равни 

възможности на учениците от уязвимите групи; 

Организационни въпроси. 

 

Февруари 

2023 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД, 

Класни  

Ръководители, 

Комисия 

 

Педагогически съвет: 

Доклад на Комисията ИРП за подготовка на Деня 

на отворените врати; Доклад на класните 

Март 2023 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД,   



ръководители за учебно-възпитателната работа и 

поведението на учениците; Организационни 

въпроси. 

Комисия,  

Класни  

ръководители 

 

Педагогически съвет: 

Обсъждане на предложения за спортни дейности 

през 2023/2024 учебна година; Доклад на класните 

ръководители за учебно-възпитателната работа и 

поведението на учениците; Организационни 

въпроси. 

 

Април 

2023 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД, 

 

Педагогически съвет: 

Доклад на класните ръководители на XII клас за 

резултатите от учебно-възпитателната работа; 

Избор на знаменна група; Информация за 

организиране на ДЗИ и ДКИ и план-приема; 

Организация и провеждане на НВО за X клас; 

Информация за изпитна сесия за определяне 

оценката на ученици в самостоятелна форма ; 

Организационни въпроси. 

 

Май 2023 

Директор, 

Класни 

ръководители  

XII клас 

ЗДУД, 

ЗДУТД, 

 

Педагогически съвет: 

Доклад на класните ръководители на VIII, IX и X 

клас за резултатите от учебно-възпитателната работа 

от II учебен срок и учебната 2022/2023 г; 

Информация за резултатите от ДЗИ и проведените 

изходни нива; Приемане на график за подготовка на 

материално-техническата база; Избор на броя и 

членовете на комисия за определяне на ДТВ за 

постигнати резултати от труда на педагогическите 

специалисти; Работни групи по изготвяне на 

Училищната документация и ПУК; Отчет на 

работата на МО, ПУК и координационния съвет; 

Доклад-анализ за работата през учебната 2022/2023 

г. и обсъждане на мерки за повишаване на 

успеваемостта и превенция на застрашените от 

отпадане ученици; Приемане на УУП за учебната 

2023/2024 г. по класове, паралелки и специалности, 

ИУЧ, ФУЧ и РПП;; Информация за юлска сесия за 

определяне оценката на ученици в дневна и 

самостоятелна форма; Организационни въпроси – 

подготовка за учебната 2023/2024 г. 

 

юни 2023 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДУТД, 

Класни 

ръководители  

Председатели на 

МО 

 



Педагогически съвет: 

Доклад на класните ръководители на X и XI клас; 

Организационни въпроси – подготовка за учебната 

2023/2024 г. 

юли 2023 

Директор, 

Класни 

ръководители X и 

XI клас 

ЗДУД, 

ЗДУТД, 

Учители по 

професионална 

подготовка 

 

 

1. Заседанията на Педагогическия съвет се провеждат веднъж месечно в сряда 

/четвъртък. 

2. При необходимост се свикват извънредни такива. 


