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УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 

№ РД 08 - 48 от 28 септември 2022 година 

НА ДИРЕКТОРА НА ПГ “ХРИСТО БОТЕВ“ 

 
 
 

План за заседанията на педагогическия съвет 
при Профилирана гимназия „Христо Ботев“ 

гр. Попово за учебната 2022/2023 година. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Настоящият план е част от годишния план на училището е приет на заседание на 
Педагогическия съвет с Протокол № РД 06-1 от 28 септември 2022 година. 

 
 
 



ГРАФИК И ТЕМИ НА ЗАСЕЗАНИЯТА НА     
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ. 

 
 

СЕПТЕМВРИ  2022г. 
 

1. Обсъждане и приемане на училищни учебни планове за учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 

клас за учебната 2022/2023 година  

2. Обсъждане и приемане на дневно разписание на училището.  

3. Обсъждане на избор на секретар на Педагогическия съвет за учебната 2022/2023 

година. 

4. Обсъждане на предложения за приемане на видовете извънкласни дейности, свързани 

със занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование за 

учебната 2022/2023 година. Избор на ръководители на групи и начин на организиране и 

провеждане на дейностите.  

5. Приемане форма на обучение за учебната  година 

6. Актуализиране на Правила за работа с електронен дневник. 

7. Обсъждане и приемане на организация за провеждане на последователни  учебни 

часове без почивка. 

8. Обсъждане и предложение за промени в картата за определяне на Допълнително 

трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите 

специалисти.            

9. Актуализация на Правила за извиняване на отсъствия. 

10. Актуализация на Етичен кодекс на училищната общност. 

11. Избор на представители на педагогическия съвет в комисия за определяне на 

стипендии за учебната 2022/2023 година.  

12. Определяне на неучебни дни, но присъствени през ПЪРВИ СРОК на  учебната 

2022/2023 година. 

13. Обсъждане и приемане Мерки за повишаване качеството на образованието 

14. Обсъждане и приемане Програма за превенция на ранното напускане на училището 

15. Обсъждане и приемане Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на ученици от уязвими групи 

16. Обсъждане и приемане на Училищна програма за извънкласна дейност „Занимания по 

интереси“, съгласно Наредбата за приобщаващо образование за учебната 20212/2023 

година. 

17. Актуализиране на Правилника за безопасни условия на обучение, възпитание и труд  

18. Актуализиране на Правилника за вътрешния трудов ред. 

19. Приемане на Годишен план за дейността на училището за учебната 2022/2022 година с 

приложения - План за работата на педагогическия съвет, План за контролната дейност 

на директора, План за контролната дейност на ЗДУД, План за  квалификационна 

дейност и Правила за организирането и провеждане на вътрешно институционална 

квалификация и механизъм за финансова подкрепа                                                                     

20. Обсъждане и приемане на механизъм за противодействие на тормоза в училище и 

алгоритъм за прилагането му и състава на училищния координационен съвет за 

учебната 2022/23 г.    

21. Актуализация на  Стратегия за развитие на училището за периода 2020 - 2024 

22. Актуализиране на Правилник за дейността на училището 

23. Актуализация на Правилник за организиране на пропускателния режим. 

24. План за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. 

25. Приемане на План за действие БДП . 



26. Актуализиране на План за защита при бедствия на пребиваващите в Профилирана 

гимназия „Христо Ботев“ . 

27. Приемане на материали за вписване в летописна книга на училището за изминалата 

учебна година. 

 

 

ОКТОМВРИ  2022г. 
 

1. Приемане на планове на постоянните училищни  комисии и методическите обединения  

през учебната  година.  

2. Представяне на анализ от входните равнища по предмети и класове. Обсъждане на мерки 

за подобряване качеството на работа.  

3. Избор на комисия за реализиране на държавния план – прием в Профилирана гимназия 

„Христо Ботев“ за учебната 2023/2024 година. 

 

 

    ДЕКЕМВРИ  2021г. 
 

1. Приемане на План за работа на комисията за реализиране на държавния план – прием в 

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024 година. 

2. Представяне на основни нормативни промени свързани с държавния план прием и 

информация за актуалната обстановка в община Попово и община Опака към 1 декември 

2022 година за успешна реализация за предстоящия план – прием в Профилирана 

гимназия „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024 година от комисията 

3. Определяне броя на паралелките, профили и  профилиращите предмети, определяне 

начина на балообразуване  във връзка с държавния план – прием в Профилирана 

гимназия „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024 година. 

4. Определяне на балообразуващите предмети за класиране на ученици след завършен 

първи гимназиален етап на средното образование за допълнителен план прием в XI клас 

в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024 година. 

 

    ЯНУАРИ  2023г. 
 

1. Приемане на докладите на класните ръководители на учениците от VIII до XII клас за 

резултатите от обучението през първия срок на учебната година. 

2. Представяне на седмичното разписание за втори срок на учебната година. 

 

    ФЕВРУАРИ  2023г. 
 

1.  Приемане на резултатите  от обучението през първия срок на учебната година. 

2.  Отчитане на работата на  постоянните училищни  комисии и методическите обединения  

през учебната  година - І учебен срок.    

3.  Отчет на контролната дейност на директора през учебната  година - І учебен срок. 

4.  Представяне на бюджета на училището за финансовата година. 

5.  Избор на видове спорт за часовете по спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 

ЗПУО за учебната 2023/2024 година. 

6.  Определяне на неучебни дни, но присъствени през втория срок на учебната 2022/2023 

година. 

          

                          АПРИЛ 2023 г. 
 



1. Определяне на нови знаменни групи на училището. 

2. Обсъждане и приемане на участие на училището в Национални програми – 2023 година на 

МОН. 

3. Обсъждане и приемане на теми по програма по Национална програма „Без свободен час“. 

 

                          МАЙ 2023 г. 
 
1. Приемане на докладите на класните ръководители на учениците от XII клас за резултатите 

от обучението през  учебната година. 

2. Приемане на учебници по отделните учебни предмети по класове за новата учебна година. 

3. Предложения за награждаване на ученици и учители по случай 24 май  - ден на 

българската просвета и култура. 

4. Определяне на комисия за избор на „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“  

  

 

                          ЮНИ 2023 г. 
 
1. Приемане на докладите на класните ръководители на учениците от VIII до XI клас за 

резултатите от обучението през учебната година. 

2. Предложения за награждаване на ученици за края на учебната година. 

 

 ЮЛИ 2023г. 
 

1.  Приемане на резултатите  от обучението за учебната година. 

2.  Отчитане на работата на  постоянните училищни  комисии и методическите обединения  

през учебната година.  

3.  Отчет на контролната дейност на директора през учебната  година. 

4.  Избор на комисия за определяне на ДТВ за постигнатите резултати от труда на 

педагогическите специалисти за новата учебна година. 

5.  Представяне на проект за разпределение на задължителната преподавателска работа на 

педагозите за новата учебна година. 

6.  Новости н нормативната уредба за предстоящата 2023/2024 учебна година. 
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