
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
Заседанията  на  Педагогическия  съвет  се  провеждат  1  път  месечно. 

Извънредни  заседания    може  да  има  при  наличието  на  належаща  необходимост  от  

вземане  на  решение  от  ПС. 

 

  месец Октомври: 

- приемане отчет за входното ниво по български език, математика, чужд език, физика, 

химия, история, география, биология и ЗО за учениците постъпили в гимназията през 

тази учебна година; 

- приемане отчет за състоянието на училищната документация; 

- приемане на планове на постоянните комисии и методическите екипи; 

- приемане на списък на учениците, които ще получават стипендии през I учебен срок; 

- организационни въпроси. 

   

 месец Hоември: 

 - приемане отчет за здравословното състояние и физическата дееспособност на 

учениците в гимназията; 

 - отчитане  ритмичността в изпитванията; 

 - разглеждане и обсъждане на предложения на докладчици - класните ръководители - 

за налагане санкции на ученици, нарушаващи правилника за устройството и дейността 

на училището; 

 - организационни въпроси /разглеждане на списъка на професиите и специалностите за 

план-приема/. 

   

 месец Декември: 

- приемане предложение за план-прием за учебната 2023/2024 година; 

- разглеждане на постъпили молби на ученици, желаещи да придобият 

квалификационна степен; 

-  разглеждане и обсъждане на предложения на докладчици - класните ръководители - 

за налагане санкции на ученици, нарушаващи правилника за устройството и дейността 

на училището; 

- организационни въпроси. 

    

 месец Февруари: 

- доклади на класните ръководители за резултатите от учебно-възпитателната работа в 

гимназията през I учебен срок; 

- разглеждане и обсъждане на предложения на докладчици - класните ръководители - за 

налагане санкции на ученици, нарушаващи правилника за устройството и дейността на 

училището; 

- приемане на седмичното разписание за II учебен срок; 

- приемане график на класни и контролни  работи за II учебен срок; 

- доклад-анализ за контролната дейност през I учебен срок;      

- отчет за дейността на методическите екипи. 

- организационни въпроси.    

 

месец Март: 

- доклад на председателите на комисиите по: условия на труд, за гражданска защита и 

действия при пожари, природни бедствия и аварии, за превенция на 

противообществените прояви и тормоза в училище на малолетни и непълнолетни 

ученици; 

- доклад на ЗДУД за ритмичността в изпитванията през II уч.срок; 



- утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендии  за II учебен 

срок; 

- разглеждане на поведението на ученици и обсъждане на предложения на докладчици - 

класните ръководители за налагане санкции на ученици нарушаващи правилника за 

устройство и дейността на училището; 

- организационни въпроси.    

 

месец Май: 

- доклад на класните ръководители на завършващите класове за резултатите от учебно-

възпитателната работа през учебната година; 

- предложения за подготовка на материално техническата база за следващата учебна 

година; 

- определяне на учебните предмети, по които гимназията може да формира групи по РП 

и РПП през учебната 2023/2024 г.; 

- избиране знаменосци на гимназията за учебната 2023/2024 г.; 

- довеждане до знание на заповеди за държавни зрелостни изпити, държавни изпити за 

придобиване на професионална квалификация; 

- довеждане до знанието на заповеди относно приемната кампания за учебната 

2023/2024 г. 

- обсъждане начина на честване на 24 май; 

- организационни въпроси. 

 

месец Май: 

- доклад на класните ръководители на 12 класове за ученици, допуснати до ДЗИ след 

майска поправителна сесия; 

- обсъждане на училищни учебни планове; 

- организационни въпроси. 

 

месец Юни: 

- доклад на класните ръководители на зрелостниците за резулатите от държавните 

изпити в края на 2022/2023 учебна година; 

- доклад на класните ръководители на завършващите 8 и 9 класове за резултатите от 

учебно-възпитателната работа през учебната година; 

- приемане мероприятия за  повишаване  качеството  на  учебно-възпитателната работа 

в гимназията;   

- организационни въпроси. 

 

месец Юли: 

- доклад на класните ръководители на 10 и 11 класове за резултатите от учебно-

възпитателната работа през учебната година; 

- доклад на учителите във връзка с приключване на производствена практика на 

ученици от 10 и 11 класове; 

- годишен съвет. 

 

месец Септември: 

- избор на секретар на педагогическия съвет; 

- отчет за реализирания план-прием за учебната 2022/2023 г.; 

- гласуване на класни ръководители; 

- гласуване на докладчици за санкции на ученици; 



- гласуване на ученици за смяна формата на обучение и за продължаване на 

образованието; 

- приемане на училищните учебни планове за 8, 9, 10, 11 и 12 класове за учебната 

2022/2023 г.;  

- гласуване на допълнителен час за спортни дейности /8, 9, 10, 11 и 12 класове/ 

  8в, 8г, 9в, 9г, 10б, 10в, 11б, 11в, 12б – футбол 

  8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 11а, 12а - волейбол; 

- приемане на Правилник за устройство и дейността на училището; 

- приемане на Годишния план на гимназията; 

- гласуване на План за работата на педагогическия съвет; 

- гласуване на План за контролната дейност на Директора; 

- гласуване на постоянните комисии; 

- гласуване на План за квалификационната дейност; 

- приемане на Правилник за здравословни и безопасни условия на обучение и труд; 

- гласуване на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимния сезон; 

- приемане на дневния режим за учебната 2022/2023 г.; 

- приемане на седмичното разписание за I учебен срок; 

- избор на председатели на методични екипи; 

- гласуване на комисия за изработване на критерии за диференцирано заплащане; 
- приемане график за класни и контролни работи за I учебен срок; 

- приемане на критерии за диференцирано заплащане на учители. 

 

 

 

 Настоящият план за работа на Педагогическия съвет е приет на Педагогически 

съвет с Протокол  № 13/12.09.2022 г.  въведен със Заповед № 546/12.09.2022 г.      

 

 

                                                                                           ДИРЕКТОР:    

/инж. В. Симеонова/ 

 


