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ТЕМАТИЧЕН ПЛАН на ЗАСЕДАНИЯТА на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на ПГТЛП, гр. ПОПОВО 

УЧЕБНА 2022/2023 г. 

 

№ Срок Тематика Докладва 

I 
месец 

септември 

 

Приоритет: Стартиране на новата учебна 2022/2023 година 

 

 

1 

 

 

15.09.2022 г. 

 

 

1. Приемане на план на заседанията на педагогическия съвет. Директор 

2. Приемане на правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд за 

учебната 2022/2023 г. 
инж. Хр. Иванов 

3. Приемане на план за защита при бедствия и изготвяне на досие за пожарна 

безопасност за учебната 2022/2023 г. 

инж. М. Николов  

р-л на група за ПБ 

4. Актуализиране на състава на координационния съвет за противодействие на 

тормоза и насилието за учебната 2022/2023 г. 
Директор 

5. Приемане на план за изпълнение на иновация „РОБОТИКА И СЕНЗОРНИ 

СИСТЕМИ“ за учебната 2022/2023 г. 
Директор 

6. Приемане на план за сигурност във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за 

противодействие на тероризма и съгласно Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 

за учебната 2021/2022 г. 

Директор 

7. Приемане на план за безопасност на движението по пътищата за учебната 

2022/2023 г. 
Директор 

8. Приемане на план за дейността на методическото обединение на учителите по 

общообразователна подготовка за учебната 2022/2023 г. 

Ант. Людмилова 

председател на МО 

9. Приемане на план за дейността на методическото обединение на учителите по 

професионална подготовка за учебната 2022/2023 г. 

инж. Д. Игнатова 

председател на МО 
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10. Приемане на спортен календар за учебната 2022/2023 г. 
Ив. Алексиев  

старши учител по ФВС 

11. Приемане на програма за часовете, които не се водят от учители специалисти, 

по време на заместване на отсъстващия учител, в която се включват теми по 

гражданско и здравно образование, както и такива, свързани с  

психофизическото и когнитивно развитие на учениците, учебна 2022/2023 г. 

Директор 

12. Избор на комисия за определяне стипендии на ученици за учебната 2022/2023 г. Директор 

13. Определяне на критерии, по които ще се оценяват резултатите от труда на 

педагогическите специалисти за учебната 2022/2023 г. 
Директор 

14. Избор на комисия за оценяване на постигнатите резултати от труда на 

педагогическите специалисти за учебната 2022/2023 г. 
Директор 

15. Избор на училищна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни за учебната 2022/2023 г. 
Директор 

16. Избор на платформа за превключване към обучение от разстояние в електронна 

среда от разстояние (ОРЕС), при необходимост за учебната 2022/2023 г. 
Директор 

II 
месец 

октомври 

 

Приоритет: Стартиране на новата учебна 2022/2023 година 

 

 

1 05.10.2022 г. 

1. Одобряване на предложенията за занимания по интереси, учебна 2022/2023 г. Директор 

2. Одобряване на подадени заявления на ученици с отличен успех за провеждане 

на безплатно практическо обучение за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС, кат. В. 

Директор 

3. Приемане начина на провеждане на държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация – изпитен билет, тест или дипломен проект.           

инж. П. Начева  

ЗДУПД 
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2 26.10.2022 г. 

1. Анализ на резултатите от проведените входни нива и мерки за подобряване на 

УВП по учебни предмети. 
Учители по предмети 

2. Анализ на резултатите на проведени анкети от СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра 

„Обща, експериментална и генетична психология“ на тема: „Тормозът от 

връстниците в училище“, разработен от проф. Пламен Калчев (2003), с ученици 

VIII – XII клас на ПГТЛП . „Оценка на ситуацията“. 

 инж. П. Начева  

председател на КС 

3. Запознаване на педагогическите специалисти с механизъм за противодействие 

на тормоза и насилието и алгоритъм за неговото прилагане. 
Председател на КС 

4. Приемане на план за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ПГТЛП 

за учебната 2022/2023 г. 
Председател на КС 

5. Приемане на план за работа на комисията по етика, учебна 2022/2023 г. 
Председател на 

комисията по етика 

6. Приемане на план за работа на училищната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, учебна 2022/2023 г. 

Председател на 

УКБППМН 

7. Приемане на план за работа на ПГТЛП за подготовка на зрелостниците за ДЗИ и 

мерки за повишаване на резултатите, учебна  2022/2023 г.        
Директор 

8. Информация за здравословното състояние на учениците. Медицинско лице 

9. Освобождаване на ученици от ФВС. 
Ив. Алексиев  

старши учител по ФВС 

III 

месец 

ноември 

декември 

Приоритет: Качество на учебно – възпитателния процес 

 

1 XI – XII 
1. Информация на класните ръководители за подлежащите на задължително 

обучение ученици. 
Класни ръководители 
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2. Установяване нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

предложения за съвместни мерки между учителите, с цел подобряване на 

образователните резултати. 

Учители по предмети 

3. Определяне на балообразуващите предмети по професии и специалности за 

държавен план – прием за учебната 2023/2024 г. 
Директор 

4. Определяне на балообразуващите предмети по професии и специалности за 

допълнителен държавен план – прием за учебната 2023/2024 г. 
Директор 

5. Предложения за наказания на ученици. Директор 

IV 

месец 

януари 

февруари 

Приоритет: Качество на учебно – възпитателния процес  

1 I – II 

1. Отчет – анализ на резултатите от учебно – възпитателния процес през първи 

срок на учебната 2022/2023 г.        
Класни ръководители 

2. Отчет – анализ на резултатите от януарска изпитна сесия на учениците от 

самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.        
Т. Христова 

3. Отчет–анализ на резултатите от дейността на ресурсния учител и ръководител 

на ЕПЛР през първи срок на учебната 2022/2023 г.        

инж. П. Колчевска  

ресурсен учител 

V март 

 

Приоритет: Качество на учебно – възпитателния процес 

 

 

1 29.03.2023 г. 

1. Тематичен ПС: Център за дигитални създатели ETech&Art.  
Директор 

инж. Хр. Иванов  

2. Установяване нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

предложения за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

Учители по предмети 
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3. Предложения за наказания на ученици. Директор 

VI април Приоритет: Качество на учебно – възпитателния процес 
 

1 26.04.2023 г. 

1. Приемане на знаменни групи за учебната 2023/2024 г. Класни ръководители 

2. Обсъждане на номинациите за награди на изявени ученици. Поощряване на 

изявени ученици с материални награди /еднократни/. 
Директор 

3. Запознаване с национални програми и предложение за кандидатстване. Директор 

VII Май Приоритет: абитуриенти  

1 15.05.2023 г. 

1. Доклад на класните ръководители на XII клас за приключване на учебната 

2022/2023 г. 

Класни ръководители 

на XII клас 

2. Отчет – анализ на резултатите от априлска изпитна сесия на учениците от 

самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. 
Т. Христова 

3. Разглеждане на предложения за награждаване на учители от кмета на община 

Попово, във връзка с 24 май. 
Директор 

VIII юни 

 

Приоритет: Приключване на учебната година 

 

 

1 29.06.2023 г. 

1. Определяне на групите за РПП и РП за учебната 2023/2024 г. ЗДУПД 

2. Доклад на класните ръководители на VIII и IX клас за приключване на учебната 

2022/2023 г. 
Класни ръководители 
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3. Отчет – анализ на дейността на координационния съвет за противодействие на 

тормоза и насилието. 
Председател на КС 

4. Доклад на резултатите от дейността на ресурсния учител и ръководител на 

ЕПЛР за допълнителната подкрепа на учениците на ресурсно подпомагане за 

учебната 2022/2023 г. 

инж. П. Колчевска 

ресурсен учител 

5. Приемане на график за подготовка на МТБ за учебнaта 2023/2024 година. Директор 

6. Приемане списък на учебниците за VIII, IX, X, XI и XII клас за учебната 

2023/2024 г. 
Директор 

IX юли 

 

Приоритет: Приключване на учебната година. Анализ на резултатите 

 

 

 

9 14.07.2023 г. 

1. Отчет – анализ на годишните  резултати от учебно – възпитателния процес през 

учебната 2022/2023 г. и изпълнението на годишния план на ПГТЛП. 

Директор, ЗДУПД 

Учители 

2. Доклад на директора и ЗДУПД за резултатите от контролната дейност. Директор, ЗДУПД 

3. Доклад на директора за проведената квалификационна дейност през учебната 

2022/2023 г. и приемане на предложения за квалификация през новата учебна 

година. 

Директор 

4. Отчет на дейността на методическите обединения.  
Председателите на МО 

по ОП и ПП 

5. Отчет на дейността на комисията по етика. 
Председател на 

комисията по етика 

4. Отчет – анализ на резултатите от поправителна изпитна сесия на учениците от 

дневна и самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. 

Т. Христова 

Класни ръководители 

X 
месец 

септември 
Приоритет: Стартиране на новата учебна 2023/2024 година 
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1 01.09.2023 г. 

1. Избор на секретар на педагогическия съвет за учебната 2023/2024 г. Директор 

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

СФУК на ПГТЛП. 
Гл. счетоводител 

3. Запознаване със заповед на директора за сформиране на комисии за 

актуализиране на планове, правилници и механизми. 
Директор 

2 13.09.2023 г. 

1. Актуализиране на стратегия за развитие на ПГТЛП с включен план за действие 

и финансиране за периода от 2020 до 2024 г. 

Председател на 

комисия по планиране 

2. Актуализиране на правилник за дейността на ПГТЛП за учебната 2023/2024 г. Директор 

3. Приемане на училищни учебни планове за учебната 2023/2024 г. 
Председател на 

комисия по планиране 

4. Приемане на формите за обучение за учебната 2023/2024 г. Директор 

5. Приемане на годишен план за дейностите в ПГТЛП за учебната 2022/2023 г. с 

включени приложения: план за квалификационна дейност, вътрешни правила за 

вътрешноинституционалната квалификационна дейност и програма за 

наставничество за учебната 2023/2024 г. 

Председател на 

комисия по планиране  

6. Дневен режим на ПГТЛП за учебната 2023/2024 г. Директор 

7. Приемане на мерки за повишаване качеството на образование. Директор 

8. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище. 
Председател на 

комисия по планиране 
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9. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на децата и учениците от уязвими групи. 

Председател на 

комисия по планиране 

10. Избор на комисия по етика. 
Председател на 

комисия по планиране 

11. Избор на спортни дейности за организиране и провеждане на учебния час за 

спортни дейности за учебната 2023/2024 г. 

Ив. Алексиев  

старши учител по ФВС 

 

 

 

 

Настоящият план е гласуван на заседание на педагогическия съвет с Протокол  № 1 от 15.09.2022  г. и е утвърден от  

директора на ПГТЛП със Заповед № 62 от 15.09.2022 г. 
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