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Настоящият програма е приета от Педагогическия съвет,  

Протокол № 15/13.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС 

 

 
Месец септември 2022 

 

1.Избор на протоколчик  

2.Приемане на училищен учебен план 

3.Приемане на Списък-Образец №1 

4.Приемане на Правилник за дейността на  гимназията за учебната 2022-2023г. 

5. Приемане на Годишен план 

6. Приемане на план за квалификационна дейност 

7. Определяне на групи и ръководители по Занимания по интереси 

 

Месец октомври 2022г. 

 

 

1.Освобождаване на ученици от часове по физическо възпитание и спорт 

1.Информация от комисията за разработване на проекти за възможности за 

участие в проекти и програми на МОН и други институции 

 
Месец ноември 2022г 

 

1. Контролна дейност на ръководството – резултати и изводи  

2. Анализ на резултатите от проведени квалификационни обучения  

3. Утвърждаване на стипендианти 

 

Месец януари 2023г. 

 

1. Приемане на решение за специалности и прием на ученици за 2020/2021 учебна 

година  

 2. Анализ на резултатите от проведената анкета с родители, учители и ученици за 

качеството на подготовката в ПГССХВТ  

 

Месец февруари 2023г. 

 

1. Анализ на резултати от УВР през I-я учебен срок  

2. Утвърждаване на стипендианти  

3. Освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт  

 

Месец март 2023г. 

 

1. Отчитане степента на подготовка за явяване на ДЗИ  

         - организационна дейност  

          - учебна дейност  

2.Изводи от контролната дейност на ръководството 

3.Анализ за изпълнение програмите и плановете в ПГССХВТ и актуализация при 

необходимост 

 

Месец май 2023г. 

 

1. Приемане докладите на класните ръководители на XII клас за допускане до ДЗИ и 

ЗДИППК  

2. Организиране и провеждане на ДЗИ и ЗДИППК 

3. Обсъждане на предложения за награждаване на учители  

 



Месец юни 2023г. 

 

1. Приемане докладите на класните ръководители VIII – XI клас  

 

Месец юли 2023г. 

1. Анализ на резултатите от УВР през 2022/2023г.  и изпълнението на училищните 

планове. Приемане на решения  

2.Резултати от НВО,ДЗИ и ЗДИППК 

 

Месец септември 2023г. 

               I.Организационен ПС  

Приемане на:  

1. Избор на секретар на ПС за учебната 2023/2024година 

2.Приемане на формите на обучение в гимназията за учебната 2023/2024 година. 

3.Определяне на паралелките 

4.Определяне на класни ръководители 

5.Определяне на ДЧСД 

6.Определяне на часовете по РПП, РП и ДП в УУП  

7.Приемане на УУП  

8.Приемате на Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на 

нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс 

на гимназията 

9.Приемане на Правилник за дейността на гимназията 

10.Приемане на Годишен план на гимназията 

11.Приемане на План за действие за учебната 2023/2024 г. по Стратегията за развитие на 

гимназията 

12.Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище;  

13.Приемане на Училищна програма за предоставяне на равни възможности и 

образователна интеграция на учениците от уязвимите групи 

14.Приемане на Вътрешни правила за качеството на професионалното образование 

15. Приемане на План за повишаване качеството на професионалното образование; 

16. Приемане на Мерки за повишаване качеството на професионалното образование;  

17. Приемане на План за действие за учебната 2023/2024г по Стратегия за развитие на 

проф. образование в гимназията 

18.Приемане на План за дейността на училищната комисия по БДП 

19.Приемане на План за действие при подготвен или извършен терористичен акт 

20.Приемане на План за действие при получаване на злонамерен, анонимен телефонен 

сигнал 

21.Приемане на План за обучение по мерките за контрол и предотвратяване на изпирането 

на пари 

22.Приемане на План за работа на училищната комисия за превенция на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

23.Приемане на Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да 

предприемат в случаи на инцидент на насилие и в други критични ситуации 

24.Приемане на Училищен механизъм за идентифициране на извънкласните дейности 

25.Приемане на Правила за квалификационната дейност в гимназията;  

26.Приемане на План за квалификационната дейност; 

27.Приемане на Програма за гражданското, екологичното и интеркултурното образование 

28. Приемане на План за работата на ПС 

29. Приемане на  Правилник за вътрешния трудов ред 

30.Избор на ръководител на квалификационната дейност 

31. Избор на комисия за квалификационната дейност. 

32.Избор на постоянна комисия за актуализиране на Правилника за дейността на 

гимназията 

33.Избор на Координационен съвет (щаб) за сигурност за действие при подготвен или 

извършен терористичен акт    



34.Избор на комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни 

35.Избор на комисия по БДП 

36.Избор на комисия за определяне на Диференцираното заплащане на педагогическите 

специалисти 

37.Определяне на Методически обединения в гимназията и избор на председатели. 

38.Определяне на преподавателските нормативи 

39.Приемане на седмичното разписание за I учебен срок; 

40.Избор на кризисен екип за действие в условията на COVID-19. 

41.Избор на комисия за противодействие на корупцията. 

42.Избор на комисия по определяне на стипендиите. 

43.Избор на комисия по етика в гимназията 

44. Избор на комисия по охрана на труда и безопасни и здравословни условия на обучение, 

възпитание и труд 

45. Избор на комисия за работа с трудно успяващи и застрашени от отпадане ученици и 

деца в риск 

46. Избор на комисия по ритуали и празници 

 

Документът е изготвен от комисия назначена със Заповед № РД 782-782/22.08.2022г.: 

1. инж.агр. Лидия Петрова  …………….. 

2. Павлин Пеев    …………….. 

3. Грета Ганчева   ……………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


