
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С. РЪЖЕНА, ОБЩ. КАЗАНЛЪК, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:................................ 

 

ДИРЕКТОР: Албена Кръстева 

Заповед № 1372-54/19.09.2022г. 

 

 
 

 
 

 
Приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 1/15.09.2022г. 

 



№ Време на 

провеждане 

 

Тематика 

 м.септември, 

2022г. 

Приемане на: 

 Актуализиране на стратегията за развитие на училището за периода 2021-2025г.; 

 Етичен кодекс на училищната общност; 

 Правилник за дейността на училището;  

 Училищни учебни планове;  

 Форми на обучение;  

 Годишен план за дейността на училището през уч. 2022/2023 година;  

 План за квалификационната дейност; 

 Мерки за повишаване качеството на образованието;  

 План за дейността на педагогическия съвет; 

 Програма за превенция на ранното напускане на училище;  

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи; 

 Планове на училищни комисии и методически обединения. 

 м. октомври, 

2022г. 

1. Анализ на резултатите от входящото равнище и приемане на мерки за подобряване на 

образователните резултати. 

2. График на заседанията на Педагогическия съвет. 

3. Вътрешни правила за занимания по интереси. Сформиране на клубове. 

 

 м. декември,2022г. 1. Предложение за типа закуски на учениците от начален етап. 

 

 м. януари,2023г. 1.Държавен план-прием в 8.клас – подготовка, осъществяване на взаимодействие с 

работодатели, мотивирано предложение да РУО-Стара Загора. 

 м. февруари,2023г. 1.Отчет за резултатите от образователния процес и КДД и КДЗД през първия учебен срок и 

приемане на мерки между учителите, с цел подобряване на образователните резултати. 

2.Училищен план-прием в 1 и 5.клас. 

 м. март,2023г. 1.Тематичен ПС на тема „Критерии, показатели и инструменти за самооценяване на 

качеството на предоставяното образование“. 



 

2.Мотивиран избор за учебници. 

 м. април,2023г. 1.Разглеждане на предложения за награждаване на учители и ученици. 

 м. май,2023г. 1.Предложение за разкриване на занимания по интереси в ГЦДОУД и определяне на 

спортните дейности за уч. 2023/2024г.  

 м. юни,2023г. 1. Анализ на резултатите от образователно-възпитателния процес. Набелязване на мерки за 

подобряване на качеството. Отчет за дейността на училището през учебната година, 

изпълнението на приетите мерки, стратегията, плановете и програмите.  

 

 

 


