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26. Средно училище „Йордан Йовков” 

София 1619, кв. ”Княжево”,  ул. ”Кореняците” №40 

телефони: 857 30 23, 857 01 29; факс: 857 30 23; e-mail: coy26@abv.bg 
 

 

 

 

 

 

       Утвърдил: 

        Директор: 
          (Е. Велкова) 

       (Заповед № РД-2/15.09.2022 г.) 

 

 

 

ПЛАН 

 

за работата на Педагогическия съвет 

на 26. СУ „Йордан Йовков” 

през учебната 2022/2023 г. 
 

 

 

Работни заседания на Педагогическия съвет: 

 

м. септември 2022 г. – Приемане на учебните планове, информиране за разпределение-

то на учебните часове, утвърждаване на групите за избираемите и факултативните часо-

ве, на групите за целодневна организация на учебния ден, на групите за часа за физи-

ческа активност и спорт и на класното ръководство за учебната 2022/2023 г. 

 Приемане на Правилник за дейността на училището за учебната 2022/2023 г. 

Приемане на план за дейността на училището през учебната 2022/2023 г.в т. ч. за 

квалификационната дейност, както и на всички планове, програми и мерки, необходи-

ми за организиране на образователните дейности през учебната година. 

Запознаване с Плана за контролната дейност на директора. 

Утвърждаване на картите за оценка на резултатите от труда за определяне на до-

пълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати през уч. 2021/2022 г. и 

избор на комисия за оценяването. 

 

м. октомври 2022 г. – Приемане на критерии за атестиране на педагогическите специа-

листи, избор на комисия за атестирането и утвърждаване на процедура и план за него. 

Сравнителен анализ на резултатите от изходните нива в края на учебната 

2021/2022 г. входните нива през 2022/2023 г. по учебни предмети и набелязване на мер-

ки за повишаване на постиженията на учениците. 

 

м. ноември 2022 г. – Обсъждане на темата за оценяването на постиженията на учени-

ците и приемане на решения. 

 

м. декември 2022 г. – Обсъждане на резултатите от атестирането. 
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 Приемане на отчета за работата през 2022 г. на училищната комисия за борба с 

противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни и на план за работата ѝ 

през 2023 г. 

 Обсъждане и решение относно план-приема за учебната 2023/2024 г. 

 Избор на комисия за самооценяването на педагогическия екип. 

 

м. януари 2023 г. – Движение, успех и поведение на учениците в края на І учебен срок. 

 Приемане на темата, критериите, индикаторите, инструментите и плана за само-

оценяването на педагогическия екип. 

 

м. февруари 2023 г. – Обсъждане на компетентностния подход в образованието и при-

лагането му в 26. СУ „Йордан Йовков“. 

 

м. март 2023 г. – Анализ на работата за участие в ученическите олимпиади и състеза-

ния по учебните предмети и на подготовката за държавни зрелостни изпити и за външ-

ното оценяване в 4., 7. и 10. клас. Обсъждане на резултатите от работата по училищния 

план за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността. 

 Дискусия по проблемите на младите учители, на тяхното приобщаване към учи-

лищния колектив и на нуждите им от допълнителна помощ и квалификация. 

 

м. април 2023 г. – Обсъждане на опита, придобит при работа с електронни образова-

телни ресурси – трудности и възможности. Проблеми при преминаване към платфор-

мата Майкрософт Тиймс. 

 

м. май 2023 г. – Движение, успех и поведение на учениците от 12. клас в края на учеб-

ните занятия за годината. 

 Движение, успех и поведение на учениците от предучилищната група и 1. клас в 

края на учебните занятия за годината. 

 Движение, успех и поведение на учениците от 2.и 3. клас в края на учебните за-

нятия за годината. 

 

м. юни 2023 г. – Движение, успех и поведение на учениците от 4., 5.и 6. клас в края на 

учебните занятия за годината. 

 Движение, успех и поведение на учениците от 7., 8., 9., 10. и 11. клас в края на 

учебните занятия за годината. 

 

м. септември 2023 г. – Отчет за дейността на училището през 2022/2023 г. 

 Обсъждане на изпълнението на стратегията на училището за периода 2019 – 

2024 г. 

 

 Планът отразява само планираните тематично заседания на Педагогическия съ-

вет, но не и отбелязва теми, регламентирани в нормативните документи, които се отна-

сят до рутинни решения. С решения на педагогическата колегия в хода на учебната го-

дина планът може да се допълва и изменя. 

 Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет на 15.09.2022 г. (Протокол 

№ 1/15.09.2022 г.). 


