
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

 с. Пет могили, община Никола Козлево 

ул. "Васил Левски" №2, тел.05320-2149, klimentohridski1978@abv.bg 

 

 
 
 
 
 
Утвърждавам: 

      Жулиета Нешкова 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  

 

СЪВЕТ 

 

В ОУ „Свети Климент Охридски" – 

с. Пет могили, общ. Никола Козлево 

област Шумен 

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2022/2023 година 

 

 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 



СЪВЕТ 

месец Септември 

 
1.  15-30 септември 2022 година 
1. Запознаване със Заповед на директора за определяне секретар на Педагогическия съвет. 

2. Приемане плановете на постоянните комисии и методическите обединения. 

Докл.: председателите на ПК 

3. Приемане на Спортен календар на училището 

Докл.: Ерджан Хасан 

4. Запознаване със заповед на директора за графика за дежурство на учителите и помощен 

персонал и графика за провеждане на извънкласните дейности. 

Докл.: Директор 

5. Избор на комисия за оценяване труда на педагогическите специалисти. 

Докл.: Директор 

6. Избор на критерии за оценяване труда на педагогическите специалисти. 

Докл.: Предс. на комисия за оценяване 

7. Организационни 

месец Октомври 
2.  01-31 октомври 2022 год. 

При дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл.: Директор 

2. Приемане на График за заседанията на педагогическия съвет за учебната 

2022/2023година. 

Докл.: Директора 

2. Актуализиране на вътрешни правила, процедури, правилници и инструкции по СФУК на 

училището. 

Докл.: Директор 

3. Запознаване с графика за класни и контролни работи през I учебен срок 

Докл.:Директор 

4. Организационни 

Тематичен педагогически съвет: “Мерки за задържане на учениците в класната стая“ 

Докл.:   класните ръководители 

 

месец Ноември 
3. 01-30 ноември 2022 год. 

При дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл.: Директор 

2. Анализ на резултатите от проведеното входно ниво 

Докл.: учителите по предмети 

3. Информация от класни ръководители за подлежащите на задължително обучение 

ученици. 

Докл.: Кл. р-ли 

4. Информация за ритмичността в изпитванията на учениците и спазване на НАРЕДБА № 3 

от 15.04.2003 г. за системата на оценяване и НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците 

Докл.: Кл. р-ли 



5. Информация за състоянието на противопожарната, аварийна и евакуационна готовност 

на персонала и учениците. 

Докл.: Димитър Василев 

6.Предложение за наказания на ученици 

Докл.: кл. р-ли 

7.Организационни 

Тематичен педагогически съвет: „Проблеми на задължителното обучение на учениците 

до 16 годишна възраст и работа с възпитанието на учениците‘‘ 

Докл.:  председатели на МО 

 

месец Декември 
4.   01-31 декември 2022 год. 

При дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл.: Директор 

2. Информация за здравословното състояние на учениците в училище. 

Докл.: Добрин Добрев 

3. Информация за ученици нарушили правилника за вътрешния ред и формите 

за работа с тях. 

Докл.: Кл. р-ли 

4. Обсъждане на приема за 2023/ 2024 година . 

Докл.: Кл. р-ли 

5. Организационни 

 

Тематичен педагогически съвет – 1-31 декември 2022г. 

Тема: „ Родителите – помощници или партньори в учебно-възпитателния процес. Как 
да направим училището втори дом за родителите” 
Докл. Димитричка Славкова 

 

месец Януари 
5.  01-31 януари 2023 година 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет 

2. Запознаване с указанията за приключване на първия учебен срок. 
3.Финансов отчет за календарната година 
4.Текущи задачи и съобщения 

 

месец Февруари 
6.  01-14 февруари 2023год. 

При дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл. Директора 

2. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от 

обучението през I учебен срок на учебната 2020/2021 година. 

Докл.: кл. р-ли 

3. Организационни 

 

7.  15-28 февруари 2023 год. 

При дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл.: Директор 

2. Отчитане на резултатите от учебно възпитателната работа през I учебен срок на 

2022/2023година. 



Докл.: Директор 
3. Текущи задачи и съобщения 

 

Тематичен педагогически съвет  1-28 февруари 2023г. 

Тема: „Оценяването като мотивиращ фактор за полагане на системен учебен 
труд от учениците” 
Докл.:  председатели на МО 

 

месец Март 
8.  01-31 март 2023 година 

При дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл.: Директор 

1. Организационни. 

 

месец Април 
9.  01-30 април 2023 година 

При дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл.:Директор 

2. Приемане на план за успешно приключване на учебната 2022/2023 година, подготовката 

на учебната 2021/2022 година и ремонтните дейности. 

Докл.: Директор 

3. Доклад за квалификационната дейност и работата на Методическите обединения. 

Докл.: Председател на МО 

4. Информация за успеха и ритмичността при проверката и оценката на ученическите 

знания и спазване на НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване и 

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Докл.: Кл. р-ли 

5. Определяне на членове на училищната общност за награждаване по случай 24 май 

Докл.: председател на комисия по награждаване 

6. Организационни. 

 

месец Май 
10.  01-31 май 2023 год. 
При дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 
Докл.: Директор 

2. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от 

обучението I-IV кл. през учебната 2022/2023 година. 

Докл.: кл. р-ли 
3.Текущи задачи и съобщения 

месец Юни 

11.  01-30 юни 2023 год. 
При дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 

Докл.: Директор 

2. Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от 

обучението V-VІI кл. през учебната 2022/2023 година. 

Докл.: кл. р-ли 

3. Утвърждаване на график за юлска поправителна сесия. 



Докл.: Директора 

4. Организационни 

 

месецЮли 
12.  01 - 10 юли 2023 година 

При дневен ред: 

1.Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2.Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 

година и изпълнението на годишния план на училището. 

3.Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения. 

4.Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година. 

5.Приемане график за подготовка на материално-техническата база за следващата учебна 

година. 

6.Отчитене резултатите от външно оценяване . 

7. Организационни 

 

месец Септември 
13.  01-14 септември 2023 година 

При дневен ред: 

1. Обсъждане, актуализиране и приемане на Правилник за устройството и дейността на 

училището през учебната 2023/ 2024 година. 

Докл.: Директора 

2. Запознаване с Правилник за вътрешния трудов ред. 

Докл.: Директора 

3. Актуализиране и приемане на Правилника за безопасни и здравословни условия на 

обучение , възпитание и труд за учебната 2023/2024 година. 

Докл.: Директора 

4. Обсъждане и приемане на Годишен план за учебната 2023/2024 година. 

Докл.: Директора 

5. Запознаване с плановете за контролната дейност на директора на училището  за 

учебната 2023/2024 година. 

Докл.: Директора 

6. Приемане на училищните учебни планове и модулите по ФВС за учебната 2023/2024 

година. 

Докл.: учители по ФВС 

7. Утвърждаване на преподавателската заетост и кл. р-ли на паралелките . 

Докл.: Директора 

8.Приемане план за квалификационна дейност за учебната 2023/2024г. 

Докл.: Диана Димитрова 

9.Запознаване със здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните 

разписания на учебните занятия. 

Докл. Директора 

10. Актуализация на стратегията за развитие на училището. 

Докл.: Директора 

13. Приемане план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

Докл. Директора 

14. Определяне на формите за обучение през учебната 2023/2024година. 

15.Организационни 
Настоящият план за работа е приет от Педагогическия съвет на свое заседание, 

проведено на 08 . 09 .2022г., протокол № 8 
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