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П Л А Н 
 

ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

ПРИ  СУ  „СТЕФАН КАРАДЖА”, ГР. КАВАРНА 

 

ЗА УЧЕБНАТА  2022/ 2023 ГОДИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият  план е приет на заседание на 

Педагогически съвет на 14.09.2022 г. 

 
 

 



 

 

м. септември 

1. Избор на протоколчици. 

2. Избор на училищни комисии и на методически обединения за 

учебната година. 

3. Актуализация на училищния правилник. 

4. Приемане на годишния план на училището. 

5. Приемане на план за работата на педагогическия съвет. 

6. Приемане на план за квалификационна дейност. 

7. Приемане на план за дейността по БДП. 

 

     м. октомври 

1. Приемане на планове на постоянните комисии и методическите 

обединения. 

2. Приемане на списъците на учениците, които ще получават стипендия  

през първия учебен срок. 

3. Приемане на стратегия за обучение по БЕЛ в СУ „Стефан Караджа”. 

 

м. ноември 

1. Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение. 

2. Работа на учителите за постигане на стандартите  по отделни 

предмети и културно-образователни области. 

3. Информация за здравословното състояние на учениците от 

медицинското лице, обслужващо училище. 

4. Анализ на резултатите от анкетите за механизма за противодействие 

на тормоза. 

 

м. декември 

1. Разглеждане на резултатите от проведената анкета с учениците от 

VІІ  клас за кандидатстване в неспециализирани, профилирани  и 

професионални училища 

2. Разглеждане на възможностите за организиране на зимен отдих с 

учениците. 

3. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник. 

 

м. януари 

1. Съгласуване на изготвените предложения за държавен план-прием 

през учебната 2022/2023 год. 

2. Определяне на балообразуващи предмети. 

3. Предложения на класни ръководители. 

 

 

 

м. февруари 



 

 

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия 

учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методически 

обединения. 

2. Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават 

стипендии през втория учебен срок. 

 

м.март 

ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

м.април – май 

1. Избор на комисия за дейности по организиране на празника на 

училището. 

2. Избор на комисия за изпращане на абитуриентите. 

3. Разглеждане  предложения за награждаване на ученици. 

4. Избор на знаменосец и асистентки. 

 

м.юли 

1. Отчет и анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през 

учебната 2022/2023 година и на дейността на постоянните комисии и 

МО. 

2. Отчет от целодневната организация на учебния процес. 
 


