
П   Л   А   Н 

за заседанията на Педагогическия съвет на ПТГ – Бургас 

за учебната 2022 – 2023 год. 

м. ОКТОМВРИ  

1. Отчет за изпълнението на решенията на предходния ПС. 

                         Докладва: Директор 

2. Оповестяване на Заповед на директора на училището за назначаване 

на Секретар на Педагогическия съвет за учебната 2022/ 2023 г. 

                                    Докладва: Директор 

3. Представяне на Обобщен анализ на входно равнище 2022/2023 

учебна година. 

Докладва: Т. Желева – главен учител 

4. Приемане на Съдържателна рамка за анализ на проведена 

диагностика –  писмени изпитвания и практически задания. 

                                                                  Докладва: Т. Желева – главен учител 

5. Обсъждане на идеи за кандидатстване с проекти по различни 

програми. 

                                     Докладва: Директор 

6. Обсъждане на идеи за отбелязване на Никулден и празника на гр. 

Бургас на 06.12.2022 г. и на Коледните и Новогодишните празници. 

                                                               Докладва: Т. Желева – главен учител 

м. ДЕКЕМВРИ  

1. Отчет за изпълнението на решенията на предходния ПС. 

 

                            Докладва: ЗДУД 

2. Обсъждане на Проекта за държавен план-прием за учебната 

2023/2024 г.. 

                 Докладва: ЗДУД 

3. Обсъждане на предложения за сформиране на групи за работа по 

Проект BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“ 

                           Докладва: ЗДУД 

 

м. ФЕВРУАРИ/МАРТ 

1. Отчет за изпълнението на решенията на предходния ПС. 

                                 Докладва: Директор 

2. Приемане на докладите на класните ръководители за първия учебен срок 

на учебната 2022/2023 г. 

                                                       Докладват: Класни ръководители 



3. Отчет – анализ на квалификационната и методическата дейност в 

Професионална техническа гимназия град Бургас за първи срок на 

учебната 2022/ 2023 година. 

                                          Докладва: Тинка Желева 

4. Организация и проблеми на възпитателната работа в общежитието.       

                                             Докладват:  Е. Христов и В. Стойков 

5. Приемане на допълнения и изменения в Картата за определяне на 

допълнителното трудово възнаграждение на педагогическите специалисти 

– учебна 2022/2023 г. 

                            Докладва: Директор 

6. Доклад-анализ за здравословното състояние на учениците от ПТГ – 

Бургас от медицинското лице, обслужващо училището. 

                            Докладва:  Медицинското лице, обслужващо училището 

7.  Обсъждане на предложения за налагане на санкции на ученици съгласно 

чл.199 от ЗПУО и за отписване на ученици.                                                                                                                                                                                   

                                             Докладват: Класни ръководители 

           

 м. МАЙ  

1. Отчет на изпълнението на решенията на  предходния ПС. 

Докладва: Директор 

2. Приемане  на предложения за награждаване на ученици в чест на 

празника на българската просвета и култура и на славянската писменост - 

24 май за постигнати резултати в учебната, художествено-творческа, 

професионална и спортна дейност.                                                        

Докладва: Т. Желева 

3. Приемане на предложения за излъчване на представител на ПТГ за 

участие в приема на г-н Д.Николов – кмет на Община Бургас по случай 24 

май - Ден на славянската писменост, просвета и култура и награждаване на 

педагогически и непедагогически персонал. 

Докладва: ЗДУД 

 4. Приемане на докладите на класните ръководители на XII „а“, „б“, „г“ и 

„д“ класове.                                                                                                           

Докладват: Класни ръководители 

5. Приемане на списък на одобрените учебници  за учебната 2022/2023 г.                                    

Докладва:Т. Желева 

6. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици 

съгласно чл.199  от ЗПУО.      

Докладват: Класни ръководители 

                                                                                                                                                                                                                                                       

м. ЮНИ  

1. Отчет за изпълнението на решенията на предходния  ПС. 

Докладва: Директор 



2. Доклад анализ за учебно-възпитателната работа през учебната 2022/2023 

г. 

Докладва: Директор 

3. Приемане на докладите на класните ръководители за учебната 2022/2023 

г. 

Докладват: Класни ръководители 

 

м. СЕПТЕМВРИ 

 1. Отчет за изпълнението на решенията на предходния ПС. 

Докладва: Директор 

2. Приемане на формите на обучение за учебната 2023/2024г. съгласно 

реализирания план-прием на основание чл.263, ал.1,т.4 от ЗПУО.       

Докладва: Директор 

3. Приемане на училищни планове, правилници и програми и 

актуализиране на стратегията, за работа през учебната 2023-2024 г. 

      3.1 Актуализиране на Стратегия за развитието на училището за периода 

2020-2024 г. с приложени към нея планове за действие и финансиране на 

основание чл.263, ал.1,т.1 от ЗПУО. 

      3.2. Годишен план за дейността на училището за 2023-2024г.. на 

основание чл.263, ал.1,т.5 от  ЗПУО.    

      3.3. План за квалификационната дейност за учебната 2023-2024 г. 

      3.4. План за работата на възпитателите в общежитието.  

      3.5. План за заседания на ПС за учебната  2023-2024 г. 

      3.6. План за дейността на МО на учителите по ООП. 

      3.7. План за дейността на МО на учителите по ПП. 

      3.8. План за дейностите на методическото обединение на класните 

ръководители 

      3.9. План за работата на Комисията по противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни в ПТГ. 

     3.10. План за работата на училищния координационен съвет за справяне 

с тормоза в училище по изпълнение на „Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз”. 

     3.11. План за осигуряване на условия за нормален учебен процес през 

зимата. 

     3.12. Актуализиране на Правилник за дейността и устройството на ПТГ 

на основание чл.263, ал.1,т.2 от ЗПУО. 

     3.13. Актуализиране на Правилник за вътрешния ред на общежитието. 



     3.14. График за организиране и координиране на дейностите по 

осигуряване на обща подкрепа за личностното развитие на учениците в 

Професионална техническа гимназия – град Бургас.                

      3.15. Програма за превенция на ранното напускане на училище чл.263, 

ал.1,т.8 от  ЗПУО.                                                                        

      3.16. Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи на основание чл.263, 

ал.1,т.9 от  ЗПУО. 

      3.17. Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, 

сектите и детската престъпност. 

      3.18. Актуализиране на Правилник за пропускателния режим в ПТГ. 

      3.19. Актуализиране на Правилник за безопасни условия на труд. 

      3.20. Актуализиране на Правилник за вътрешния трудов ред в ПТГ. 

      3.21. Актуализиране на План БАК в ПТГ. 

      3.22. Актуализиране на План за БДП. 

      3.23. План за действия при тероризъм. 

      3.24. Актуализиране на План за дейността на учителите. 

      3.25. Актуализиране на  Етичен кодекс на учениците. 

      3.26. Програма с дейности за усвояване на книжовния български език.    

      3.27.  Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование. 

                             

4. Запознаване на членовете на педагогическия колектив с 

изпълнението на  Плана за контролната дейност на директора за учебната 

2022-2023 г. 

Докладва: Директор 

5. Избор на спортните дейности за учебната 2023-2024 г.от 

определените по чл.92, ал.1 от ЗПУО. 

Докладва: Учител по ФВС 

6. Определяне на състава на комисия за стипендии за учебната 2023-

2024 г.. на основание Постановление на Министерския съвет №33 от 

15.02.2013 г. и във връзка с вътрешните правила за организацията и 

условията за получаване на стипендии от учениците – раздел III-Комисия 

за стипендии. 

Докладва: Директор 

7. Подготовка за тържественото откриване на новата учебна година и 

посрещане на учениците от VIII клас. 



Докладва: Т. Желева 

8. Обсъждане предложение за провеждане на празник на училището. 

Докладва: Директор 

 


