
 

 
 

         
 

 
 

Годишен план 
на заседанията на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  в Средно училище “Васил Кънчов”                                      

през учебната 2022 /2023 година 
 

 
1.    Организационни моменти,нормативни промени през уч. 2022/2023 г.-

гласуване на Правила за работа в условията на Covid – 19, ПДУ за  учебната 
2022/2023 година; Годишен план за  учебната 2022/2023 година;актуализиране 

Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2024 г и на финансов 
план към Стратегията.; гласуване на УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ  КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2020/2021 ГОДИНА;гласуване на едносменен режим на обучение и групите за 

целодневно обучение  и училищна програма за целодневно обучение; 
гласуване на Програма по превенция на ранното напускане от училище; Разни 

        Отг. Директор, ЗДУД, ЗДАСД 

        Срок - 09.09.2022 г. 
          

2.   Гласуване и утвърждаване на План за контролната дейност на Директора за 
уч. 2022/2023 г.; План за контролната дейност на ЗДУД, ЗДАСД; Разни 

       Отг. Директор, ЗДУД, Комисии  

       Срок - 27.09.2022 г. 
 

3. Акценти на организацията на дейностите в училището – учебен процес, 

дневно дежурство, трудова дисциплина, охрана, поддръжка и др.; Инструктаж 
от директора;подготовка за патронен празник на училището;Разни 

       Отг. Директор, учители  
       Срок – 15.11.2022 г. 
 
 

4.  “Взаимодействието между ПС, УН, УСУ за стимулиране на активност в 
УВП”;Разни   

                                                                        Отг.Директор,УН,УСУ,  Учители  

         Срок – до 15.12.2022 г. 
 
5. Предложения за държавния план-прием за учебната 2023/2024 г.;Разни 

       Отг. Директор   
       Срок – до 10.01.2023 г. 
 
6. Отчитане на резултатите от I - ви учебен срок за учебната 2022 /2023 г.;Разни 

Отг. ЗДУД, Кл. р-ли 
Срок – 03.02.2023 г. 
 

   8. Акценти на организация на дейностите в училището-стипендии, трудова 
дисциплина; кампания относно държавен план – прием , прием в І , V, VІІІ  кл.;Разни 



Отг. Директор, Комисия по кариерно 

ориентиране 
Срок – 28.02.2023  г. 
 

9. Педагогически съвет - Беседи от раздел “Гражданско образование и възпитание” 

или други теми по избор на педагогическата колегия – съдействие от външни 
лектори;Разни 

Отг.ЗДУД;Педаг. съветник;кл. р-ли   
Срок – 28.03.2023 г. 

 

10. Акценти на организация на дейностите в училището; предложения за награди и 
санкции на ученици, предложения за наградата на Кмета на община Враца и 
РУО-Враца по културно-образователни области;Разни 

                                                                      Отг. Директор, ЗДУД, Учители 
                                                                      Срок – до 05.05.2023 г. 

 
 

11. Допускане на ученици от 12 клас до държавни зрелостни изпити, разглеждане 
на молби за изпити по учебни предмети за промяна на оценката; Разни 

Отг.Кл.ръководители на 

ХІІкл.;Училищна зрелостна комисия 
Срок – до 15.05.2023 г. 
 

12. Отчитане на резултатите за учебната 2022/2023 г. за 1, 2, 3,4, 5 , 6 клас – доклади 
на класните ръководители, съставяне график за юнска поправителна сесия;Разни 

Отг. Директор  
Срок – 15.06.2023 г. 
 

13. Отчитане на резултатите за учебната 2022 /2023 г. за 7,8 /хуманитарен 

профил/, 9 – 11 клас – доклади на класните ръководители, съставяне график за 
юнска поправителна сесия; Разни 

Отг. Ръководството 
Срок - 30.06.2023 г. 
 

 14. Отчитане на резултатите за учебната 2022 /2023 г. от юнска поправителна сесия 

; доклад - анализ на дейността на училището, резултати от контролна дейност  
Отг.  Директор  

Срок - 07.07.2023 г. 
 
 
15. Презентация и гласуване на училищни учебни планове за  учебната 2023/2024 

година - начален етап на основно образование – 1 клас;прогимназиален етап на 
основно образование – 5 клас; гимназиален етап на средно образование – прием 
след 7 клас                                                                     Отг.  Директор  

                                                                                 Срок – до 14.09.2023 г. 
 
 

 

     Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет на училището с протокол 

№12 / 09.09.2022 г. и е утвърден със заповед № РД 12-1401/12.09.2022 г. на директора. 
 
 


