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проведен на 14.09.2022 г. и утвърден със заповед на директора № 22/15.09.2022г. 
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ГРАФИК И ТЕМИ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

 

 м. Септември  

1. Отчет на решенията  

2. Запознаване с Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд  

3. Запознаване с Плана за бедствия, аварии и катастрофи 

4. Запознаване с инструктажа на педагогическите специалисти, относно задължителното 

консултиране и начин на взаимодействие в случай на инцидент 

5. Запознаване с План и инструктаж за сигурност  

6. Запознаване с Вътрешни правила за сигурност при администриране на лични данни в 

ПМГ  

7. Запознаване с Правила за онлайн администриране и работа с използваните електронни 

ресурси  в ПМГ „Иван Вазов“   

8. Запознаване със здравния статус, физическото и  психическото състояние и социалното 

положение на новоприетите ученици 

9. Гласуване на групите по интереси и техните ръководители 

10. Гласуване на предложение за наградата „Константин Величков“ 

11. Запознаване със списъка за освобождаване от физическо възпитание и спорт и 

гласуване на мястото, на което ще се карат часовете. 

12. Финансов отчет за третото тримесечие 

 

ПС – м. Октомври 

1. Отчет на решенията. 

2. Анализи на входните нива по ЕКК. Обсъждане на нивото на усвояване на 

компетентностите от учениците и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати.  

3. Запознаване с резултатите от анкета за тормоза. 

 

 

ПС – м. Ноември - тематичен 

      1.Отчет на решенията. 

      2. „Критериите за оценяване в новите реалности“ 
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ПС – м. Декември 

1. Отчет на решенията. 

2. Гласуване на Държавен план-прием 2023/2024 учебна година за VІІІ клас 

2.1.рамков учебен план  - с интензивно изучаване на чужд език – английски 

2.2.двата профилиращи предмета определящи всеки профил 

2.3.балообразуващите елементи от НВО по БЕЛ и математика от VII клас 

2.4.избор на вариант за балообразуващ елемент 

2.5.определяне на два балообразуващи предмета от свидетелството за основно 

образование от раздел А, чиито оценки са превърнати в точки по скала 

3. Гласуване на Държавен план-прием 2023/2024 учебна година за V клас 

4. Приемане на регламент за държавен план-прием в V клас включващ 

4.1.методика за извършване на класирането 

4.2. тежестта на резултатите от олимпиадата и/или математическите състезания, които 

ще участват в балообразуването  

4.3. критерии за подреждане, когато има ученици с равен бал 

5. Анализ и оценка на работата по чуждоезиково обучение в VІІІ
–ми

 клас - обсъждане на 

нивото на усвояване на компетентностите от учениците и предлагане на съвместни 

мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.  

6. Определяне на сесия за оформяне на срочна оценка и формата на приключване на 1срок 

на ученици, отсъствали от учебни занятия. 

 

 

 ПС – м. Януари  

1. Отчет на решенията. 

2. Запознаване с изпълнението на бюджет 2022г. 

3. Доклад  за състоянието на обучението през първи учебен срок  

4. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентностите от учениците и предлагане на 

съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати 

5. Разни. 

 
 

 

ПС – м. Февруари 

1. Отчет на решенията. 

2. Доклад  за състоянието на обучението през първи учебен срок  

3. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентностите от учениците и предлагане на 

съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати  

4. Допълване на списъка за освобождаване от физическо възпитание и спорт и гласуване на 

мястото, на което ще се карат часовете. 
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ПС – Март 

1. Отчет на решенията. 

2. Приемане на доклад за дейността на училището през 1 срок на учебната 2022-2023г. 

3. Награда “Учител на годината“ и „Неофит Рилски“ 

4. Патронен празник – обсъждане на подготовката и предложенията за награди. 

5. Актуализиране на списъка на ученици освободени от ФВС.  

6. Разни.  
 

ПС – Април 

1. Отчет на решенията. 

2. Запознаване с бюджет 2023 на ПМГ „Иван Вазов“ и финансов отчет за първо тримесечие 

3. Сесия за промяна на оценка, поправителна сесия и за определяне на срочна или годишна 

оценка за ХІІ клас. 

4. Анализ на резултатите от проведени пробни ДЗИ. 

5. Избор на „Ученик на годината“ и „Ученик символ на гимназията“.......................... 

6. Гласуване на брой профилиращи предмети за 11 и 12  клас. 
 

ПС – м. Май 

1. Отчет на решенията. 

2. Приключване на XII клас . 

3. Предложения за награди на изявени ученици по случай 24-ти май. 

4. Гласуване на  Училищни учебни планове (ИУЧ , ФУЧ, спортните дейности и модулите 

по ФВС както и  продължителността на часовете за за ДЧФВС за учебната 2023/2024г.) 

5. Избор  на знаменосци за училищното и националното знаме. 
 

ПС – м. Юни (две заседания) 

Първо заседание 

1. Отчет на решенията  

2. Приключване на 5 и 6 клас  

3. Определяне на сесия за оформяне на срочна или годишна оценка 

4. Гласуване на поправителна сесия  

5. Гласуване на групите и ръководителите по НП „Ученически олимпиади и състезания“ 

6. Участие в Национални програми  - обсъждане и гласуване 

 НП “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ 

Модул 3 „Културните институции като образователна среда“ 

Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“ 

 НП “Заедно в изкуствата и в спорта“ 

 НП “Иновации в действие“ 
 

 

 

 

      Второ заседание 
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1. Отчет на решенията. 

2. Приключване на VII-XI клас.  

3. Определяне на комисии и екипи за учебната 2023-2024г. 

4. Доклад на координатора за Приобщаващо образование 

5. Гласуване на комисия  за диференцирано заплащане. 

6. Разни. 
 

ПС – м. Юли 

1. Отчет на решенията. 

2. Годишен отчет за учебно-възпитателната работа през 2022/2023 г. и анализ на ДЗИ. 

3. Прогнозно разпределение на щатовете за 2023/2024 г. 

4. Гласуване на поправителна сесия. 

5. Гласуване на третия профилиращ предмет. 

6. Запознаване с доклади на комисии. 

7. Разни. 
 

ПС – м. Септември  

 

1. Отчет на решенията на ПС. 

2. Гласуване на формите на обучение. 

3. Гласуване на слети часове  

4. Определяне на състезанията и/или олимпиадата за прием в Vклас. 

5. Гласуване на електронна образователна система при провеждане на ОРЕС 

6. Гласуване на неучебен ден – патронен празник. 

7. Гласуване на училищна програма за часовете по НП „Без свободен час“ 

8. Приемане на Правилник за дейността на училището 

9. Приемане на План за действие и финансиране за реализиране на Стратегията за развитие 

на училището за 2022-2023г. 

10. Приемане на Годишен план за дейността на училището с приложени: Спортен календар, 

План за заседанията на Педагогическия съвет и План за подкрепа на личностното 

развитие 

11. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието и Правила за 

качеството на професионалното образование. 

12. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище. 

13. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца 

и ученици от уязвими групи. 

14. Приемане на План за квалификацията и обсъждане на правилата за квалификация. 

15. Приемане на Мерки и организация за намаляване на рисковете в условия на извънредна 

епидемична обстановка 

16. Разни. 

*Забележка:  

Планът е отворен за внасяне на корекции. 


