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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ИВАН ПЕЙЧЕВ 

ДИРЕКТОР НА СУ „ГЕО МИЛЕВ” 

 

 

 

ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

Планът за дейността на педагогическия съвет е приет с решение на педагогически съвет – 

протокол  № 9/01.09.2022г., подлежи на актуализация през цялата учебна година и е неразделна 

част от Годишния план на училището. 

mailto:sou_gmilev@mail.bg


 

№ ДЕЙНОСТ  
ОТГОВАРЯ / 

ИЗПЪЛНЯВА 
СРОК 

1.1 

Разпределение на часовете за разширена и 

допълнителна подготовка  за учебната 

2022/2023 година. 

Директор  

Зам.-директори по УД 

Септември 

2022г. 

1.2 

Приемане за учебната 2022/2023 година на: 

- Форми на обучение – дневна, индивидуална, 

самостоятелна, дистанционна; 

- Училищни учебни планове; 

- Учебни планове за индивидуална форма на 

обучение; 

- Режими на обучение за целодневна и 

полудневна организация на учебния ден; 

Директор 

Зам.-директори по УД 

Септември 

2022г. 

1.3 

Избор на видове спорт за провеждане на 

допълнителния учебен час по спортни 

дейности за учебната 2022/2023 година. 

Директор 

Зам.-директори по УД 

Учители по ФВС 

Класни ръководители 

Септември 

2022г. 

1.4 

Приемане за учебната 2022/2023 година на: 

- Годишен план на училището; 

- План за дейността на Педагогическия 

съвет; 

- План за квалификационната дейност; 

- План по Безопасност на движението по 

пътищата; 

- План за контролната дейност на директора 

и зам.-директорите; 

- Учебна програма за целодневна 

организация на учебния ден; 

- Програма за превенция на ранното 

напускане на училище; 

- План-графика за дейността на екипите за 

подкрепа и личностно развитие на ученици 

със специални образователни потребности; 

- Програма за предоставяне на равни 

възможности и приобщаване на учениците 

от уязвими групи. 

Директор 

Зам.-директори по УД 

Работна група по 

самооценяване 

Септември 

2022г. 

2.1 

Актуализиране на: 

- Правилника за дейността на СУ „Гео 

Милев” 

- Правилника за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия за 

възпитание, обучение и труд; 

- Правилника за вътрешния трудов ред; 

- Плана за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари. 

Приемане на стратегия за развитие на СУ „Гео 

Милев” за периода 2021 – 2024г. и план за 

прилагането ѝ. 

 

Директор  

 

Септември 

2022г. 



2.2 

Приемане на годишен план за дейността на 

училищната комисия за превенция на 

противообществените прояви на учениците. 

Зам.-директори по УД 

Педагог. съветник 

Психолог 

Септември  

2022г. 

3.1 

Избор на комисия за определяне на 

постигнатите резултати на педагогическите 

специалисти през учебната 2021/2022г.  

Избиране на критерии, показатели и 

инструменти за оценяване на качеството на 

предоставяното образование за 2022/2023 г. 

Директор 
Септември  

2022г. 

4.1 
Актуализиране на Плана за осигуряване на 

нормален учебен процес през зимата. 

Директор 

 

Октомври 

2022г. 

4.2 
Анализ на резултатите от проверката на 

входното ниво на учениците. 
Главни учители 

Октомври 

2022г. 

5 

Годишен план за работа на координационния 

съвет за противодействие на училищния 

тормоз. 

Психолог 

Педагогически 

съветник 

Ноември 

2022г. 

6 

Тематичен педагогически съвет: „Методи и 

подходи за решаване на конфликтни 

ситуации“. 

Директор 

Зам.-директори по УД 

Декември 

2022г. 

7.1 
Предложение за държавен план – прием за 

учебната 2023/2024 година. 
Директор 

Януари  

2023г. 

7.2 
Предложение за училищен план – прием за 

учебната 2023/2024 година. 
Директор 

Януари  

2023г. 

7.3 
Избор на носител на ежегодната училищна 

награда „Млад творец”. 

Кл. ръководители 

Зам.-директори по УД 

Януари  

2023г. 

8 

Отчитане на резултатите от: 

- учебно-възпитателната работа през първия 

учебен срок; 

- извършената работа от действащите през 

учебната година комисии, работни групи, 

екипи; 

- контролната дейност на директора и зам.-

директорите. 

Директор 

Зам.-директори по УД 

Председатели на МО 

Кл. Ръководители 

Председатели на 

комисии 

Февруари 

2023г. 

9 
Избор на учебници за предстоящата 2023/2024 

учебна година. 

Директор 

Зам.-директори по УД 

Учители по предмети 

Март 2023г. 

10.1 Анализ на състоянието на паралелките. Кл. ръководители Юни 2023г. 

10.2 

Анализ на дейността в целодневната 

организация на учебния ден за 2022/2023 

година и насоки за 2023/2024 година. 

Учители ЦОУД Юни 2023г. 

10.3 
Обобщаване на потребностите от 

квалификация за учебната 2023/2024 година. 
Зам.-директори по УД Юни 2023г. 

11.1 

- Анализ на дейността на училището през 

учебната 2021/2022 година. 

- Отчитане на резултатите от извършената 

работа от действащите през учебната година 

комисии, работни групи, екипи. 

Директор 

Пом.-директор по УД 

Председатели на МО 

Кл. ръководители 

Юли 2023г. 

11.2 
Проект на Годишен план за дейността на 

училището за учебната 2023/2024 година.  
Зам.-директори по УД Юни 2023г. 

11.3 
Насоки за работа през учебната 2023/2024 

година. 
Директор Юли 2023г. 
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