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<-. СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК „ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ

Приложение Ме 2 към заповед Ме 1938/14.09.2022 г.

УТВЪРДИЛ: ПЕЕИСКРА ИВАНОВА 15 /
на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе

ПЛАН
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА

УЧИЛИЩЕТО
ЗА УЧЕБНАТА2022/2023 ГОДИНА

Настоящият план е Приложение към Годишния план за дейността на училището,
обсъден и приет на заседание на Педагогическия съветс

протокол Ме 13 14.09.2022 година
Утвърденсъс заповед на директора Ме 1938/Л14.09.2022 г.



ДАТА ДНЕВЕН РЕД / ТЕМА

01 06.10.2022 г.

ПРИОРИТЕТ: “Мерки и дейности за подобряване на образователните
резултати”- чл. 263, ал. 1, т. 16 от З3ПУО

1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното

заседание.

2. Запознаване с План за участие на учениците в олимпиади,

състезания и конкурси през учебната 2022/2023 г.

3. Обсъждане и одобряване на предложенията за занимания по

интереси.
4. Избор на двама представители на ПС, които да се включат в

състава на комисия за оценка на номинациите за награда “Фридрих

Шилер”.

5. Вземане на решение за номиниране на учител за награда

“Константин Величков”.

6. Вземане на решение за номиниране на ученик за награда “Русе

21. век”.

20.10.2022 г.

7. Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното

заседание.

8. Запознаване с План за дейността на Ученическия парламент

/УПИ през учебната 2022/2023 година.

9. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците

спрямо направения анализ на резултатите от проведените входни нива по

учебните предмети и предлагане на съвместни мерки между учителите с

цел подобряване на образователните резултати.

15.12.2022 г.

ПРИОРИТЕТ: “Държавен план-прием на ученици за учебната
2023/2024г.”

1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното

заседание.

2. Запознаване с проект за държавния план-прием в УШ клас в

училище за учебната 2023-2024 год. след завършено основно образование.

3. Определяне начин за формиране на балообразуването от

Планза заседанията на Педагогическия съвет на СУПНЕ
„Фридрих Шилер”-Русе, 2022/2023 учебна годинаТе



резултатите на НВО.

4. Определяне на двата балообразуващи учебни предмета за

държавния план-прием на ученици за учебната 2022/2023 г.

5. Избор на членове на комисията по даренията.

04 09.02.2023 г.

ПРИОРИТЕТ: “Меркии дейности за подобряване на образователните
резултати”- чл. 263, ал. 1, т. 16 от ЗПУО

1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното
заседание.

2. Доклад за успеха на учениците и приключване на Г-ви учебен
срок.

#. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците

спрямо направения анализ на резултатите от проведени класни работи и

междинни нива по учебните предмети и предлагане на съвместни мерки

между учителите с цел подобряване на образователните резултати.
4. Предложения и избор на състав за комисията за стипендии на

учениците за 2023 г.

5. Обсъждане на дейности за осъществяване на рекламната
кампанияза прием на ученици за учебната 2023/2024 година.

05 23.03.2023 г.

1.Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното

заседание.

2. Предложения за спортни дейности за учебната 2023/2024 г.

3. Утвърждаване на учебни предмети за трети профилиращ учебен

предмет за учениците от ХТ клас за учебната 2023/2024 год. и в ХП клас
за учебната 2024/2025 година.

4. Определяне на критерии за сформиране на групи за изучаване на
трети профилиращ предмет.

5. Обсъждане и вземане на решение за участие на училището в

конкурса за награда „Неофит Рилски” Определяне на отговорници за
номинациите.

6. Обсъждане и вземане на решение за номиниране на учител за
Награда “Русе” на Община Русе.

План за заседанията на Педагогическия съвет на СУПНЕ 4
„Фридрих Шилер”-Русе, 2022/2023 учебна годинает



7. Определяне на ученик за ежегодната среща на кмета на Община

Русе с отличниците на града в навечерието на 24 май.

8. Обсъждане и приемане на критерии за награждаване на ученици с

постижения в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската

азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
8.1. Определяне на ред и срок за подаване на предложенията.
9. Запознаване с училищен план-прием за учебната 2023/2024

година..

ДАТА ДНЕВЕН РЕД / ТЕМА

06 17.05.2023 г.

1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното

заседание.

2. Приемане на предложения за награждаване на ученици с високи

постижения през учебната 2022/2023 година, което ще се състои на

тържеството на 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

3. Запознаване на ПС с назначените комисии и графици за

провеждане на ДЗИ, май-юни 2023 г.

4. Доклади на класните ръководители на ХИП клас за успеха по

класове.

5. Запознаване с протокол за допускане на зрелостниците от Випуск
2023 г. до ДЗИ, май- юни 2023 г.

6. Информация за отбелязване на 24 май в училище и за участие в
общинското тържество.

7. Обсъждане и приемане на списък на учебните предмети за
избираеми учебни часове и факултативни учебни часове по класове за
учебната 2023/2024 год.

07 22.06.2023 г. 1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното

заседание.

План за заседанията на Педагогическия съвет на СУПНЕ
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2. Доклад за успеха на учениците от Г до УТ клас.

3. Организация на държавния прием на ученици за гимназиалната

степен - УШ клас, за учебната 2023/2024 г. - комисии, графици и

срокове.
4. Предложения и избор на комисия за оценка на труда на

педагогическия персонал през учебната 2022/2023 г.

5. Отчет за дейността на ученическия парламент през учебната
2022/2023 година.

08 04.07.2023 г.

ПРИОРИТЕТ: “Мерки и дейности за подобряване на образователните
резултати”- чл. 263, ад. 1, т. 16 от ЗПУО

1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното

заседание.
2. Доклад за успеха на учениците от УП-ХТ клас.
3. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците

в начален, прогимназиален и гимназиален етап, спрямо направения анализ

на резултатите от проведените изходни нива по учебните предмети.
Обсъждане и приемане на предложения за съвместни мерки с цел
подобряване на образователните резултати.

4. Отчет и анализ на резултатите от НВО в ГУ клас.
5. Отчет и анализ на резултатите от НВО в УПклас.
6. Отчет на резултатите от НВО в Х клас.
7. Отчет и анализ на резултатите от ДЗИ.

8. Отчет на резултатите от р5-0Г и РВЪП.

9. Запознаване с обобщен доклад за състоянието на процеса на

приобщаващото образование в училище.

Планза заседанията на Педагогическия съвет на СУПНЕ
„Фридрих Шилер”-Русе, 2022/2023 учебна годинаНЕ



м ДАТА ДНЕВЕН РЕД / ТЕМА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПС - “Отчитане и анализ на

резултатите от учебно-възпитателната дейност в училище”
1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното

заседание.

2. Отчет за дейността на МО.

09|07.07.2023 г. 3. Отчет за дейността на постоянните комисии, работни групи и

екипи.

4. Отчет за дейността на психолога.

5. Отчет за дейността на педагогическия съветник.
6. Отчет за дейността на ЗДУД и ЗДАСД.
?7. Отчет на директора на училището.

ПРИОРИТЕТ: “Подготовка за стартиране на учебната 2023/2024 г.”
1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното

заседание.
2. Приемане на формите на обучение в училище.
3. Приемане на училищните учебни планове.
4. Определяне и избор на съставите на постоянните комисии,

екипи и работни групи за учебната 2023/2024 г.

5. Определяне и избор на съставите на МОза уч. 2023/2024 г.

6. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и

10
вв:053638.

за приобщаване на учениците от уязвими групи.
7. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на

училище.
8. Определяне сменността на обучение през учебната година и

запознаване с дневния режим на работа.

9. Определяне на дневно разписание за учениците от ГДОУД ПГ кл.

и за учениците от ГДОУД ТУ кл.
10. Запознаване с възложеното класно ръководство на паралелките

по етапи и степени на образование за учебната 2023/2024 г.

План за заседанията на Педагогическия съвет на СУПНЕ
„Фридрих Шилер”-Русе, 2022/2023 учебна годинаЕЕ!



ДАТА ДНЕВЕН РЕД / ТЕМА

11.09.2023 г.

1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното

заседание.

2. Приемане на на седмичния и дневния брой часове за групите за
всяка от дейностите от ЦОУДи съчетаването им в седмичното разписание с

учебните часове от училищния учебен план..

3. Обсъждане и приемане на решение за обявяване на до три дни за
неучебни дни за отбелязване на спортен празник на училището, патронен

празник , Празник на народната носия и/или Ден на таланта,.
4. Обсъждане и приемане на Правилник за дейността на училището за

учебната 2023/2024 г.

5. Обсъждане и приемане на актуализация на Етичния кодекс на

училищната общност.

6. Запознаване с изготвеното предложение за съвместни мерки между

учителите за подобряване на образователните резултати в СУПНЕ „Фр.

Шилер“- Русе, за учебната 2023/2024 г.

ДАТА ДНЕВЕН РЕД / ТЕМА

Планза заседанията на Педагогическия съвет на СУПНЕ 6
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12|14.09.2023 г.

1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС от предходното

заседание.

2. Запознаване с утвърдения брой паралелки, брой ученици по етапи,

степени, класове и групи.
3. Обсъждане и приемане на промени в картата за оценка на труда на

педагогическия персонал за учебната 2023/2024 г.

4. Обсъждане и приемане на Мерки за повишаване на качеството на
образованието в СУПНЕ “ФридрихШилер“- Русе.

5.Обсъждане и приемане на Годишен план за дейността на училището

и приложенията към него.

6. Обсъждане и вземане на решение за вида на предлаганата закуска -
основна закуска или подкрепителна закуска за подпомагане храненето на

учениците от Г до ГУ клас.

ЗАБЕЛЕЖКА:
4. Планът за заседанията на ПС за учебната 2022/2023 година очертава

работата на ПС. Дневният ред на всяко от заседанията може да се допълва с

точки и да се решават допълнително възникнали проблеми текущи и

инуидентни задачи, поради което той е отворен за допълване и актуализиране
през учебната година.

2. Отговорниците по изпълнение на отделните решения се определят в

зависимост от компетенциите, които са определени в длъжностните им

характеристики или се определят в зависимост от спецификата на
възлаганата конкретна задача, възможностите и способностите на
определени учители, педагогически специалисти, административен и помощен

персонал.

План за заседанията на Педагогическия съвет на СУПНЕ
„Фридрих Шилер”-Русе, 2022/2023 учебна година


