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Приет с решение № … на Педагогическия съвет от 12.09.2022 г.

І. Анализ на дейността през изминалата учебна година.
Цялостната дейност на Иновативно Средно училище „Н. Й. Вапцаров" през
учебната 2021/2022 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и
произтичащите от новоприетите нормативни документи, уреждащи дейностите в
сферата на образованието на регионално и национално ниво. В училището се
обучаваха 319 ученици, разпределени в 19 паралелки, както следва:
8 паралелки в начален етап, 6 – в прогимназиален и 5 в гимназиален етап. В
училището има организирано и целодневно обучение на 270 ученици, разпределени
в 13 групи ЦДО.
През учебната 2021/2022г. се запазва броя на паралелките и макар броят на
учениците да намалява, това е показател за интереса към училището и утвърждава
неговия престиж. В училището е създадена система за организация по всички
видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство
и непрекъснатост на образователно - възпитателният процес. Правилното
планиране на ОВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството
на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати
бяха успехи в следните направления:
1. добро представяне на учениците от 4- ти и 7- ми и 10- и клас на НВО - я в
края на учебната година и на ДЗИ в 12-ти клас;
2. липса на повтарящи ученици;
3. завоювани призови места на областните кръгове на олимпиади;
4. много добро представяне на учениците в различни състезания,
организирани от МОН и други институции;
5. много силен акцент върху възпитателната работа с добра реализация на
плана за възпитателната дейност.
От завършилите през настоящата учебна година ученици от седми клас всички
са приети в профилирани и професионални гимназии.
Реализиран е прием в първи клас – 2 паралелки по 16 ученици и 1 паралелка в
8 клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 18 ученици.
През 2022/2023 г. в училището се обучават 302 ученици, разпределени в
19 паралелки в дневна форма. В училището се обучават и ученици над 16 год. в
самостоятелна форма на обучение. През настоящата учебна година е създадена
добра организация на всички дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите.
В Иновативно Средно училище „Н. Й. Вапцаров" работят 45 педагогически
специалисти. Всички са правоспособни учители по съответните учебни предмети.
Всички педагогически специалисти притежават значителен професионален опит и
професионални компетентности, които се развиват и усъвършенстват в различни
квалификационни форми на училищно, регионално и национално ниво. Увеличава
се броят на учителите, които повишават своята професионална квалификационна
степен.
Учители и ученици се включват активно в образователни, културни и
социални дейности и инициативи, организирани на училищно, общинско, областно
и национално ниво.

Постиженията в дейността на Иновативно Средно училище „Н. Й.
Вапцаров" се обуславят от следните фактори, които определят и силните страни в
дейността на училището:
✓Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна
организация и традиции.
✓Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности,
взаимодействие и партньорство с институции, културни институти, висши училища,
чрез които са постигнати образователните цели на обучението.
✓Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и
прилага съвременни методи на обучението.
✓Добре организирано партньорство между учителите и учениците и
взаимодействие с родителите.
✓Успешно приобщаване на ученици със СОП.
✓Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на
агресията.
✓Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран
бюджет.
✓Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на
МОН.
✓Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно
реализиране целите на образователния процес.
✓Установена практика за активно популяризиране дейността на училището
пред обществеността чрез местните медии.
✓Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите
специалисти и непедагогическия персонал.
На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с:
• Демотивацията за учебна работа на част от учениците (най-вече от
гимназиален етап), които проявяват нехайно отношение към учебния труд, имат
пропуски в знанията си и допускат неуважителни отсъствия.
• Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база.
• Липса на заинтересованост и посещаемост на родителите (най-вече на
учениците от гимназиален етап) на родителските срещи.
• Недостатъчна активност на МО и училищни комисии.
• Опазване на материалната база.
ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023
ГОДИНА,
СЪОТВЕТСТВАЩИ
НА
НАЦИОНАЛНИТЕ
ЦЕЛИ,
СЪГЛАСНО
НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ:
БЪЛГАРИЯ
2020
И
НА
ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН:

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната
образователна
политика за подобряване на качеството на образование и
осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на учениците.
2. Привеждане дейността на Иновативно Средно училище „Н. Й.
Вапцаров" в съответствие с

разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и
прилагане на държавните образователни стандарти.
3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
Стимулиране обмена на добри практики, партньорство и практическо приложение
на придобити умения в резултат на участие в квалификационни форми.
4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за
личностно развитие на учениците в училището.
5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи
в областта на образованието и младежта. Активно функциониране на обществения
съвет към училището и сформиране на ученически съвет.

ІІІ. Мисия, визия, стратегии и приоритети.
Мисия на училището
Утвърждаването му в модел на съвременно училище за всеки, училище с
високо качество на образованието. Формиране на личности, притежаващи
компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и
активен граждански живот в съвременните общности, разбиране и прилагане на
принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в
Европейския съюз.
Визия на училището
Модерно, иновативно и конкурентоспособно училище за развитие на
дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и
интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социалноотговорни личности.
Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към
мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му,
както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика,
осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете
и на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното
образование.
Главни цели
Развитие на Иновативно Средно училище „Н. Й. Вапцаров"в условията на
прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование и на растяща
конкуренция чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за
учениците и учителите и в партньорство с родителите и институциите, с което да се
утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от
града и общината, и се превърне от училище за всички в училище за всеки.
Иновативно Средно училище „Н. Й. Вапцаров" чрез постоянната си работа
създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от
съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и
уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват
високо гражданско съзнание.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот,
като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и
възпитание.
Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват
като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива
таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови
знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна
личност.
1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното
образование съобразно индивидуалните способности и потребности на
учениците чрез привеждане дейността на училището в съответствие с разпоредбите
на ЗПУО и ДОС.
2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура
чрез прилагане на училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование
3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за
личностното развитие на учениците.
4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на
педагогическите кадри.
5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в
областта на образованието и младежките политики.
Стратегии в дейността на училището
 Утвърждаване на профилирано обучение / VIII-XII клас/;
 Интеграция и съхраняване на етнокултурата и идентичността на учениците от
етническите малцинства;
 Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно
опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на
взаимно уважение, толерантност и разбирателство;
 Ритуализация на училищния живот и развитие на ученическото
самоуправление.

Дейности свързани с изпълнението
на
Годишния план

Срок

М. СЕПТЕМВРИ
1. Подготовка за откриване на новата 01-15.09.
учебна година.
2022г.

Организатор
и изпълнител

Ив. Милчева,
В. Йорданова, М.
Иванова,
В.Куцарова

Контрол
от

Директор

Отчет
пред

2. Извършване на ремонти в
училищната сграда. Превенция срещу
COVID-19.
3. Организиране на групи чужд език,
ООП, РП, ФП, ГЦОУД
4. Заседание на ПС за приемане на:
 Катедри;
 Училищен учебен план;
 Правилник за устройство и
дейност на училището;
 Годишен комплексен план;
 Актуализация на Стратегия на
училището;
 Правилник за вътрешния ред в
училище
 Програма за превенция на
ранното напускане на училище
 Програма за предоставяне на
равни възможности и за приобщаване
на учениците от уязвими групи
 Правила за превенция и
алгоритъм за действие при условия на
COVID-19
 Правила за и алгоритъм за
обучение в електронна среда
5.
Изработване
на
седмично
разписание
6. Изготвяне на сведение за приетите в
І-ви клас ученици
7.
Изготвяне
на
тематични
разпределения на учебния материал по
учебни предмети
8.
Осигуряване
на
санитарно
разрешително от РЗИ Добрич.
9. Утвърждаване на Списък-Образец
№1 и приложенията му.
10. Обсъждане на
новите учебни
програми по профилирана подготовка.

до
14.09. Директор
2022 г.

ОбА
РЗИ

РУО

до
Класни
р-ли,
14.09.2022г. учители в група
12.09.2022г. Комисии,
Директор,

ОбА

ПС
РУО

15.09.2022г. Комисия

Директор

ПС

30.09.2022г. Кл. р-ли на І кл.

Директор

ПС

15.09.2022г. Учители
и Директор
учители в група
15.09.2022г. Директор
25.09.2022г. Директор
м. 09.2022г.

Учители МО

11.Избор на учебни помагала за м. 09 .2022г. Учители в НЕОО
учебната 2022/2023г. Опресняване на
знанията за новите учебни програми 14 клас, запознаване с промените в

РУО

РУО
ОбА
Директор
Директор

РУО
РУО

наредбата за общообразователния
минимум и разпределение на учебното
съдържание.
12. Изготвяне на график за класни и
контролни работи по предмети
13. Инструктиране по охрана на труда
на учениците и целия щатен персонал
в училището
14. Маратон на четенето – български,
английски, немски език и
други езици, по повод Международния
ден на езиците.
15. Отбелязване на Европейския ден на
спорта
16. Провеждане на родителски срещи
от 2 до 12 клас. Запознаване на
родителите с актуалните мерки за
COVID-19 и обучение в електронна
среда
17.Участие
на
учители
в
септемврийски съвещания по предмети
М. ОКТОМВРИ
18. Изготвяне и провеждане на
тестовете за училищна готовност на
учениците от първи клас.
19. Утвърждаване на списък на
учениците, които ще получават
стипендии
20. Изпращане сведение до експертите
в РУО от резултатите от входни нива
21.Изготвяне на план за осигуряване на
нормален учебен процес през зимата
22. Честване – «Ден на народните
будители» .
23. Оформяне на кът
„ Ден на народните будители“,
-Съвместни мероприятия с градската
библиотека
-Маратон на четенето
24. Организиране на есенна изложба
„ Даровете на есента“.

30.09.2022г. Преподаватели по Директор
предмети,
15.09.2022г. Н. Василева и кл.
Д
ръководители
26.09.2022г. Учители МО

Д

28.09.2022г. П. Стоянова

Д

По график

Кл. р-ли

Д

По график

преподаватели

Д

м. 10.2022г.

Учителите
първи клас

ПС
ПС

на

30.10.2022г. Кл. р-ли, ЗАТС,
комисия

ПС

20.10.2022г. Председатели МО Директор

ОбА

31.10.2022г. Директор

Д

ПС и
РУО
ПС

28.10.2022г. Кл. ръководители

Д

ПС

Начални учители
28.10.2022г. Ст.Филипов, М.
Димитрова,
учители БЕЛ
МО на началните
20.10.2022г. учители

Д

ПС

25. Основаване на клуб по интереси,
м. 10.2022г.
отворен за ученици от
прогимназиален и гимназиален етап.
26. Откриване на СТЕМ център по
м. 10.2022г.
природни науки и иновации

Учителите по ЧЕ

25. Организиране на училищно
мероприятие във връзка с Хелоуин
26.Участия в национални състезания
по английски език.

Учители по АЕ

28.10.2022г.
през
годината

ПУО

Учителите по АЕ

М. НОЕМВРИ
27. Поднасяне на цветя на паметника
09.11.2022г. Кл. Ръководители
на Йовков
на 5 и 6 клас
28.Отбелязване на Деня на народните м. 11. 2022г. Мария Димитрова
будители: инициативата „ Преписваме
Недка Антонова
Паисий“, посветена на 300 години от
рождението на Паисий Хилендарски и
260 години от написването на „
История славянобългарска“.
29. Участие в общински конкурс М. 11.2022г. Учителите по
„Йовков и неговият свят“.
БЕЛ
30. Текущи проверки на урочната План
Директор
дейност на учители
31. Проучване и обсъждане усл. за постоянен
повишаване
квалификацията
на
учителите и включване в квалиф.
курсове.

Д
ПС

Д

ПС

МО

Срок : периодично

32. Това го знае всяко хлапе” - м. 11.2022г.
състезание между ученици и родители

Г. Феодорова, М.
Стефанова

33. Организиране на мероприятия План
съвместно с градската библиотека

МО
начални
учители

Д

ПС

34. Разглеждане и обсъждане на новия План
формат на ДЗИ за 12 клас

МО
науки

Д

ПС

природни

35. Участие в Национални състезания
„Стъпала на знанието“ и
„Любословие“.
36.Подготовка на учениците за участие
в литературни конкурси, олимпиади и
състезания по БЕЛ и ЧЕ.
М. ДЕКЕМВРИ
37. Тематично заседание на ПС
38. Училищно практическо занятие по
ГЗ с целия личен състав
39. 70 години у-ще „Н. Й. Вапцаров“
Патронен празник на училището
- Дни на Вапцаров
-Изработване на книжка с преписи на
Вапцарови стихове на български и
английски език
- Тържествен концерт – 02.12.2022 г.
- „Бързи и смели вапцаровци“ – 06.12.
- Благотворителен бал – 09.12.2022
- Оформяне на кът за Вапцаров.
40. Участие в конкурси и изложби
организирани от ЦРД и Читалище
„Светлина“.
41. Честване на годишнина от
рождението Стефан Тошев.
42. Подготвяне на рекламни материали
и запознаване на седмокласници от
други училища с тях.
43.,,Атака на децибелите” инициатива
на БМЧК
44. Празнично веселие в Читалище
„Светлина“
45. Празнично отбелязване на Коледа и
Нова година –начален курс
46. Организиране и провеждане на
олимпиади по предмети – общински
кръг.

през
годината

Учители БЕЛ

през
годината

Учители БЕЛ

07.12.2022г. Д, Н.Василева
02.12.2022г. Д, Н.Василева

Д
Д

РУО
ОбА

02 - 09.12. Директор
2022г.
Комисия

Д

ПС

Д

ПС

Д

ПС

Д

ПС

Д

ПС

По График Преподаватели
от РУО

Н.Василе
ва

РУО

М. ЯНУАРИ
47.Тестова проверка на знанията по БД 23.01.2023г. Класни
за начален и среден курс
ръководители
48. Провеждане на класни работи, 27.01.2023г. Преподаватели

Н.Василе
ва
Директор

ПС

12 клас

20-23.12.
2022г.

Класни
ръководители,
Директор
17.12.2022г. М.
Димитрова,
Ст. Филипов
м. 12.2022г. А. Атанасова, Т.
Симеонова
м.12.2022г.

Т. Стефанова

22.12.2022г. Учители
в
начален етап
23.12.2022г. Начални учители

ПС

междинни нива в начален курс и
оформяне на срочни оценки по
предмети
49. Организиране на работна среща с
м.01.2023г.
МО на началните учители.
Да се работи по проблема за
осъществяване на приемственост в
обучението и оценяването на знанията
и уменията по БЕЛ между
началния курс и прогимназиалния
курс.
М. ФЕВРУАРИ
50. Заседание на ПС за отчитане на
резултатите през І-ви учебен срок на
2022/2023г.
51. Актуализиране на списъка на
учениците, които ще получават
стипендии
52. Провеждане на родителски срещи
53. Участие на учениците от НЕ в
състезанията към СБНУ и на
учениците от ІV кл. в националното
състезание „Знам и мога”
54. Състезание ,,Човекът и природата”
в 5 и 6 клас
55. Честване на Свети Валентин.

график

МО на началните
учители

Преподаватели

Директор

РУО

28.02.2023г. Кл. р-ли,
комисия

Д

ПС и
ОбА

По график
По график

Д

ПС
ПС

Д

ПС

Д

ПС

Д

ПС

Кл. ръководители
Кл.р-ли I- ІV кл.

м.02.2023г.

Г. Феодорова, М.
Стефанова

14.02.2023г.

Ст.
Филипов,
Т.Стефанова
Учители в НЕОО

56. Изготвяне на кът посветен на В. м.02.2023г.
Левски във всяка
класна стая.
Поднасяне на цветя на паметника на
Апостола
57. Тематичен час за Левски. Изготвяне 18.02.2023г. Кл. ръководители
на кът посветен на В. Левски във
М. Димитрова
всяка класна стая. Поднасяне на цветя
на паметника на Апостола
58. Отбелязване на Деня на розовата 28.02.2023г. Комисия
фланелка
М. МАРТ-АПРИЛ

59. Посрещане на Баба Марта. 01.03.2023г. Кл. ръководители
Изготвяне на мартеници – изложба.

Д

60. Тържествено отбелязване на 3-ти
март –рецитал, презентация
Участие в областен конкурс „За да я
има България“
61.Отбелязване
на
3
март
Националния празник .
62. Отбелязване на “Ден на числото
ПИ”
63. Обобщена заявка за необходимите
безплатни учебници за І - VІІ клас
64. Подаване на заявления от
учениците от ХІІ кл. за допускане на
ДЗИ през м.май 2023 г.
65. Текущи проверки на УВР и
извънкласните дейности
66. Провеждане на стем- уроци

02.03.2023г. Комисия

Д

67. Пролетни празници и обичаи .
Подреждане на изложба „Пъстър
Великден”
68. Поход по повод седмицата на
гората.
69. Отбелязване на Деня на Земята
70. Комплексно практическо занятие
по ГЗ.
71. Участие в седмицата на детската
книга и изкуствата за деца

м.03.2023г.

Учители в НЕОО

м.03.2023г.

Учители
по
математика
15.03.2023г. Н.Василева,
счетоводител
от 13.03.до Кл.р-л на 12 кл.
22.03.2023г.

Д

ОбА

Д

ПС

по плана за Д
контр. д-ст
Ноември –
ПУО СТЕМ
юни 2023г.

Д

ПС

Д

ПС

03-07.04.
2023г.

Д

Комисия
МО нач. учители

Април
Учители от втори
2023 г.
клас
22.04.2023г. МО
24.04.2023г. Кл.ръководители,
Н.Василева
до
Преподаватели по
30.04.2023г. БЕЛ,
МО
нач.учители
72. Участие в областно състезание до
МО
природни
„Науката на живо“
30.04.2023г. науки
М. МАЙ – ЮНИ – ЮЛИ
73. НВО в ІV клас по БЕЛ,
Математика.
74. Отбелязване на 9 Май- Ден на
Европа с викторина и четивен маратон
75.Участие в инициатива на БАН
„Пиши правилно. Бъди
грамотен!“ по повод 24 май.

ПС

29.05.2023г. Д, комисии за
30.05.2023г. НВО в ІV кл.
7.05.2023г. Преподаватели
ЧЕ
м. 05.2023г. Учителите
по
БЕЛ

Д

ПС

Д
Д

ОбА
ОбА

Д

ПС

Д

ПС

Д

РУО

Д

РУО

76. Вътреучилищно състезание по
Скрабъл.
77.Тестова проверка на знанията по БД
за начален и среден курс
78.
Подготовка и провеждане на
пробно НВО и ДЗИ
79. Спортен полуден

м.05.2023г.

Учителите по ЧЕ

до
31.05.2023 г
До
31.05.2023г.
22.05.2023г.

Препод. по БД

Д

ПС

Д

РУО

Д

ПС

80. Тържество по повод 24 май и
изпращане на випуск 2023г.
81. Организиране и провеждане на
годишни утра в първи – трети клас
82. Определяне групите по РП, чужд
език и ГЦОУД в начален курс за
2023/2024 г.
83. Организиране и провеждане на
екскурзии с ученици съгласно Наредба

15.05.2023

Преподаватели по
БЕЛ, математика
П.Стоянова,
П.
Петрова
комисия

Д

ПС

31.05.2023

МО нач.учители

Д

РУО

31.05.2023г. МО нач.учители

Д

ОбА

Директор

РУО

01-15.06.23
15-30.06.23
30-10.07.23
пречиствателна м.06.2023г.

Класни
ръководители

84.Посещение
на
станция
85. Провеждане на НВО в седми клас и 13.06.2023
десети клас по БЕЛ, математика, ЧЕ 16.06.2023
/по желание/
14.06.2023

Г. Феодорова, М.
Стефанова
комисия
Директор

86.Тържествено
завършване
на
учениците от 4 клас.
87.Участие в мероприятия , свързани с
01.06 - Ден на детето
88.
Провеждане
на
редовна
поправителна сесия
89.Обсъждане
резултатите
от
контролни работи, НВО и ДЗИ.
90. Годишен Педагогически съвет.

Учителите на 4
клас
Учители в НЕОО

м.06.2023г.
м.06.2023г.

до
15.07.23 г.
през
годината
до 9.07.
2023 г.
91. Прием на ученици в осми клас в по график
СУ.
от МОН
92.
Изготвяне
списъци
на до 9.07.
първокласниците за 2023 / 2024 г.
2023 г.
М. АВГУСТ
93. Изготвяне на проект на Списък- до
образец 1 за 2023 -2024
10.09.2023г

Комисии
за
изпитите
Членовете на МО

Д

Д

ПС

ПС

РУО

Комисия
по Директор РУО
приема
Кл. р-ли на І-ви Директор ОбА и
клас
РУО
Директор,ЗАТС

Директор
РУО

94. Подготовка на материалната база за до
всички учители
новата уч. година
15.09.2023г.

Директор

ТЕМАТИЧЕН

ПЛАН

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ПРЕЗ 2022/2023 г.
ОКТОМВРИ
1. Отчет на предходен ПС
2. Запознаване с плановете за дейността на постоянните комисии и
методически обединения;
3. Запознаване на ПС със Списъка с учениците, които ще получават
стипендии през І срок на учебната 2022/2023 г.;
4. Анализ на резултатите на учениците от проведени входни нива и
предлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на
образователните резултати;
5. Предложения от педагогическите специалисти за теми за
предстоящия тематичен ПС през м. Ноември 2022г.
6. Разни.
НОЕМВРИ
1. Отчет на предходен ПС
2.Тематичен ПС
3.Разни..
ДЕКЕМВРИ- ЯНУАРИ
1. Отчет на предходен ПС
2. Обсъждане на план – приема за учебната 2023/2024 г. и определяне
на балообразуващите предмети;
3. Отчитане на резултатите от първа изпитна сесия на ученици в
самостоятелна форма на обучение
4. Разни.
ФЕВРУАРИ
1. Отчет на предходен ПС
2.Отчитане на резултатите от учебно – възпитателната работа през
І срок на учебната 2022/2023 г. /доклади на класните ръководители и
учители ЦДО, председатели на МО/ и предлагане на съвместни мерки
между учителите с цел подобряване на образователните резултати ;

3. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през І
срок на учебната 2022/2023 г.;
4.Разни.
МАРТ
1. Отчет на предходен ПС
2. Запознаване на ПС с бюджета на училището за финансовата 2023 г.
3. Запознаване на ПС със списъка с учениците, които ще получават
стипендии през ІІ срок на учебната 2022/2023 г.;
4. Разни
АПРИЛ
1. Резултати от контролната дейност на ръководството.
2. Приемане на План за изпращане на випуск 2023
3. Избор на знаменна група.
4. Разни.
МАЙ
1. Отчет на предходен ПС
2. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици
изявени учители по случай 24 май.
3. Приключване учебната година 1-3 клас и в ХІІ клас - предстоящи
задачи .
4. Доклад за допуснати до ДЗИ.
5.Разни.
ЮНИ
1. Отчет на предходен ПС
2. Отчитане на резултатите от учебно – възпитателната работа за
учебната 2022/2023 г. /доклади на класните ръководители на VII, VIII, IX,
X, XI клас/ и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел
подобряване на образователните резултати;
3. Отчитане дейността на постоянните комисии и методическите
обединения през учебната 2022/2023 г.;
4. Разни
ЮЛИ
1. Отчет на предходен ПС
2. Годишен доклад - анализ за учебната 2022/2023 г.
3. Отчитане дейността на постоянните комисии и методическите
обединения през учебната 2022/2023 г.;
СЕПТЕМВРИ
1. Отчет на предходен ПС
2. Приемане на Училищни учебни планове за учебната 2023/2024г.;

3. Актуализиране на Правилник за устройство и дейността на
училището;
4. Приемане на Годишен план на училището за учебната
2023/2024г.;
5. Отчет на плана към Стратегията за развитие на училището;
6. Приемане на годишна програма за ЦДО за учебната 2023/2024г.;
7. Приемане формите на обучение за учебната 2023/2024г.;
8. Актуализиране на мерките за повишаване качеството на
образованието;
9. Актуализиране на програмата за превенция на ранното
напускане на училище;
10. Актуализиране на програма за предоставяне на равни
възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
11. Актуализиране на етичния кодекс на училищната общност;
12. Определяне на 07.12.2024 г. за неучебен, но присъствен ден;
13. Приемане на критерии за ДТВ на пед. специалисти за учебната
2023/2024г.;
14. Определяне на комисия /брой членове, членове и председател/ за
оценяване на постигнатите резултати от труда на пед. специалисти за
учебната 2023/2024г.;
15. Разни.
ДИРЕКТОР:

