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П Л А Н 
 

за  
 

 заседанията  на  Педагогическия  съвет 
 

в  ОУ ”Кирил  и  Методий”, село  Замфир , Община  Лом 
 

за  учебната  2022 -2023 година 
 
 
 
 
 
 

Този  план е част от годишния  план  на училището, приет  с  решение  на 
Педагогическия  съвет, протокол  №1 / 27.09.2022 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ТЕМИ   И  ГРАФИК   ЗА   ЗАСЕДАНИЯТА    НА   ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

 
   

 
Месец  Септември  2022 година 
 
Тема“Приемане  на: 
 
1.Годишен  план  на  училището. 
2.План  за  дейността  на училището. 
3.Правилник за вътрешния трудов ред. 
4.План  за  квалификационната дейност  и Правила  за участие на персонала в 
квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа. 
5.Етичен  кодекс  на  училището. 
6.Одобряване  на предложения  за  занимания  по  интереси  за  учебната  2022 - 2023 
година. 
 
Срок: месец септември 2022 година 
Отговаря: директор 
 
 
                                                                                                               
 
Месец   октомври  2022 година  
 
Тема „Приемане   на:  
 
1.Правилник  за  осигуряване  на  ЗБУТ. 
2.Избор  на  комисии   по  БДП , КБСПМНУ. 
3.Училищен план  за превенция  на ранното напускане  на училище  за  учебната  2021 
– 2022 година. 
4.Приемане  на   актуализирана  Стратегия за  ограничаване  на агресията в училище  и 
мерки  за предотвратяване  и противодействие на тормоза. 
5.План  за осигуряване  на нормален  учебен  процес  през  зимата. 
6.Анализ  на  резултатите  от входното  ниво  на учениците. 
 
Срок: месец  октомври 2022 година 
Отговаря: директор 
 
 
Месец   декември 2022 година 
 
Тема: 
 1.Обхват   на  децата  и  учениците   подлежащи  на  задължително  обучение  и  
приемане  на  мерки   за  задържането   на  учениците  в  училище”. 



2.Отчет  на контролната  дейност  на директора  във  връзка  с направените  проверки  
за отразяване  на отсъствията  на учениците  в дневниците; наличие на документи на 
база, на  които са извинявани отсъствията. 
3. Отчет  на контролната  дейност  на директора  във  връзка  с направените  проверки  
на ритмичността на изпитванията. 
 
Срок :месец декември  2022  година 
Отговаря: директор  и  класни  ръководители 
 
 
 
Месец  февруари 2023 година 
 
Тема: 
 
1.Отчет  на резултатите  от учебно-възпитателната работа  през Първия  срок  на  
учебната година. 
2.Отчет  на контролната дейност на директора  през  Първия  срок. 
 
Срок: месец февруари 2023 година    
Отговаря: директор                           
 
 
Месец  април   2023 година 
 
Тема: 
 
1.Пълноценна  интеграция  на  децата  и  учениците  от  ромски  етнически  произход  в  
училище. 
2.Подготовка  за провеждане  на  НВО  в IV – VII клас. 
 
Срок: месец април  2023 година 
Отговаря: директор 
        
 
Месец  юли  2023 година 
 
Тема: 
 
1.Анализ  на  резултатите   от дейността    на  училищния  екип  през  учебната  2022 - 
2023 година. 
2.Анализ  на резултатите  от  НВО. 
3.Отчет  на  комисията  по  БДП  и  КБППМНУ. 
4.Приемане  на училищния  учебен  план  за учебната  2023 – 2024 година. 
5.Приемане  на  избираемите  учебни  часове  за учебната 2023 – 2024 година. 
6.Определяне  на  учебен  час  за спортни  дейности. 
7.Приемане  на  организацията  на  учебния  ден  за новата учебна година. 
                                                                     
Срок: месец юли  2023 година                        
Отговаря: директор 



 
                       
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С РОДИТЕЛИТЕ 
 
1.Сътрудничество  и  взаимодействие  между  родителите,  директора  на училището  и  
учителите се  осъществява  чрез  индивидуални  консултации, родителски  срещи. 
 
Срок: през  учебната  година             
Отговаря: директор  и класни  ръководители 
 
2.Периодично  и  своевременно  информиране  на  родителите  относно: 

o Успеха  и  образователното  развитие  на  децата  им; 
o Училищните  правила  и  тяхното  спазване  от  децата  им; 
o Всички  възникнали  проблеми  с  адаптирането  и  приобщаването  на  децата  

им  към  училищната  общност; 
 
Срок: през учебната  година               
Отговаря: директор  и  класни  ръководители 
 
 
3.Запознаване  на  родителите  с  учебния  план  и  стратегията  за  развитие  на  
училището,  както  и  обсъждане  на  дадени  от  тях  предложения  за  по-ефективно  
развитие  ОУ „Кирил  и  Методий“. 
 
Срок: месец  октомври  2022 година    
Отговаря: директор  
 
4.Прилагане  на нови  подходи  в  работата  с  родителите-включване  на обществения  
съвет  при  работа  с  родителите  на  застрашени  от  отпадане  деца. 
 
Срок: през  учебната  година 
Отговаря: директор 
 
5.Съвместно  отбелязване  Деня  на  християнското  семейство. 
 
Срок: месец  ноември 2022 година       
Отговаря: класни  ръководители 
 
6.Съвместно  празнуване  на  Коледните  и  Великденските  празници. 
 
Срок: месец декември 2022 година  и  месец април 2023  година    
Отговаря: директор 
 
7.Провеждане  на  спортен  празник „Мама, татко  и  аз“  с  учениците  от  ПГ, I клас - 
IV клас. 
 
Срок :месец април 2023 
 година                
Отговаря: класни  ръководители 



                                                                                                                   
 


