
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

  

  

                                       

              ПЛАН
                     

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

В СУ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР. ПЪРВОМАЙ,  

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org 



2 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1. Приемане на индивидуалните учебни планове за учениците на допълнителна 

подкрепа. 

2. Приемане на обобщените резултати от отговори на Въпросник за тормоза между 

учениците в училище и предприетите мерки и действия. 

3. Приемане на План за работата на Координационния съвет по изпълнение на 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите от 

предучилищното и училищното образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за учебната 

2022/2023 година.  

4. Приемане на Единни правила за задълженията на всички педагогически 

специалисти, служители и работници, свързани със случаите на тормоз в СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. /Приложение към ПДУ/. 

5. Приемане на Актуализиран правилник за дейността на училището за учебната 

2022/2023 година. 

6. Приемане на предложения за занимания по интереси за учебната 2022/2023 година. 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

1. Проследяване и обсъждане нивото на компетентност на учениците и предложения 

за съвместни мерки за подобряване на образователните резултати. 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

1. Приемане на анализ за здравословното състояние и физическата дееспособност на 

учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай. 

2. Обсъждане и приемане на предложения за държавен план-прием в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година. 

3. Определяне на Ден на ученическото самоуправление. 

4. Определяне на рамков учебен план, по който ще се извършва обучението в профили и 

специалност от професия за учебната 2023/2024 година и начина на изучаване на чужд 

език. 

5. Определяне на начина, по който ще се формира балът за прием в VIII клас за учебната 

2023/2024 година. 

6. Определяне на балообразуващите учебни предмети през учебната 2023/2024 година. 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

1. Приемане на отчет на резултатите от образователния процес в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, през първия учебен срок на учебната 2022/2023 година.  

2. Проследяване и обсъждане нивото на компетентност на учениците и приемане на 

предложения за съвместни мерки за подобряване на образователните резултати. 

3. Приемане на отчет на дейността на постоянните комисии и на педагогическите екипи по 

ключови компетентности в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, през първия 

учебен срок на учебната 2022/2023 година.  

4. Приемане на информация за контролната дейност на директора на СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, през първия учебен срок на учебната 2022/2023 година. 

5. Приемане на отчет по изпълнение на Стратегия за развитие с план за изпълнение на 

дейностите по стратегията на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за първия 

учебен срок на учебната 2022/2023 година. 

6. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за превенция на ранното напускане на 

училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за първия учебен срок на 

учебната 2022/2023 година.  
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7. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за предоставяне на равни възможности 

и за приобщаване на учениците от уязвими групи в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай, за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година. 

8. Приемане на отчет за дейността на училищния Координационен съвет по изпълнение на 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или 

в риск от насилие, и взаимодействие при кризисна интервенция в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година. 

9. Приемане на отчет за дейността на училищния Координационен съвет по изпълнение на 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай, за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година. 

10. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за гражданско образование в СУ „Проф. 

д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година.  

11. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за здравно образование в СУ „Проф. д-

р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година. 

12. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за екологично образование в СУ „Проф. 

д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година 

13. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за интеркултурно образование в СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за първия учебен срок на учебната 2022/2023 

година. 

14. Приемане на отчет по изпълнение на Училищен план за насърчаване и повишаване на 

грамотността в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за първия учебен срок на 

учебната 2022/2023 година 

15. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за наставничество за придобиване на 

педагогически компетентности у младите учители в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай, за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година.  

16. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за подкрепа за личностно развитие в 

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за първия учебен срок на учебната 

2022/2023 година.  

17. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за превенция на агресията в СУ „Проф. 

д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година.  

 

МЕСЕЦ МАРТ 

1. Обсъждане избора на учебници и учебни помагала за безплатно ползване от учениците 

в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година. 

2. Приемане на информация от УКБДП за организацията и ефективността на обучението 

по БДП в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай. 

3. Обсъждане на реда за прием на ученици в І клас в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай, за учебната 2023/2024 година. 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

1. Избор на знаменна група в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 

2023/2024 година. 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

1. Определяне на ученици за допълнителна работа в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай. 

2. Приемане на видовете спорт, по които да се организира и провежда обучението по 

учебния час за спортни дейности в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за 

учебната 2023/2024 година. 
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3. Приемане на модул за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и 

спорт в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година. 

4. Обсъждане на предложения за награждаване на педагогически специалисти, служители, 

работници и ученици за 24 май от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай. 

5. Приемане изпълнението на иновацията и реализираните дейности. 

6. Избиране на вариант за целодневна организация на учебния ден в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 г.  

 

МЕСЕЦ ЮНИ 

1. Определяне носителя на Златарова награда в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

2. Определяне на учител или учители, на които се възлага изпълнението на 

дейностите, свързани с осигуряване обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади за учебната 2023/2024 година. 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 

1. Приемане на отчет на резултатите от образователния процес в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година.  

2. Проследяване и обсъждане нивото на компетентност на учениците и предложения за 

съвместни мерки за подобряване на образователните резултати в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

3. Приемане на отчети на дейността на постоянните комисии и на педагогическите екипи 

по ключови компетентности в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 

2022/2023 година.  

4. Приемане на информация за контролната дейност на директора на СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

5. Приемане на отчет по изпълнение на Стратегия за развитие с план за изпълнение на 

дейностите по стратегията на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 

2022/2023 година. 

6. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за превенция на ранното напускане на 

училище в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

7. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за предоставяне на равни възможности 

и за приобщаване на учениците от уязвими групи в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

8. Приемане на отчет по изпълнение на Координационен механизъм за взаимодействие при 

работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и взаимодействие при кризисна 

интервенция в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 

година. 

9. Приемане на отчет по изпълнение на Механизъм за противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в 

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

10. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за гражданско образование в СУ „Проф. 

д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

11. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за здравно образование в СУ „Проф. д-

р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

12. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за екологично образование в СУ „Проф. 

д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

13. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за интеркултурно образование в СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 
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14. Приемане на отчет по изпълнение на Училищен план за насърчаване и повишаване на 

грамотността в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 

година. 

15. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за наставничество, за придобиване на 

педагогически компетентности у младите учители в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

16. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за превенция на агресията в СУ „Проф. 

д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай за учебната 2022/2023 година. 

17. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за подкрепа за личностно развитие в 

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

18. Приемане на отчет за заниманията по интереси, по чл.21д, ал.4 от Наредбата за 

приобщаващото образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 

2022/2023 година. 

19. Приемане на отчет за проведените дейности по Програма за утвърждаване на позитивна 

дисциплина в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

20. Приемане на отчет за проведените дейности по Програма за изграждане на позитивен 

организационен климат в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 

2022/2023 година. 

21. Приемане на отчет за проведените дейности по Програма за развитие на училищната 

общност СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

22. Обсъждане на вида и състава на постоянните комисии в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

– гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година. 

23. Приемане на резултатите от първа поправителна сесия за учебната 2022/2023 година. 

24. Приемане на предложения за теми за квалификационната дейност в СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2023/2024 година. 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1-14.IX.2023 г.) 

1. Приемане на училищните учебни планове на І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ клас, VІІІ клас 

с интензивно изучаване на английски език, VІІІ клас без интензивно и без разширено 

изучаване на английски език, ІХ, Х , ХІ и ХІІ клас в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

2. Определяне на три дни за неучебни, но присъствени в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година.  

3. Избор на вариант за съчетаване на дейностите от ЦОУД с учебните часове от 

училищния учебен план в начален етап в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, 

за учебната 2022/2023 година. 

4. Избор на вариант за съчетаване на дейностите от ЦОУД с учебните часове от 

училищния учебен план в прогимназиален етап в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

5. Определяне на представителна ученическа униформа и символи в СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

6. Приемане на Вътрешни правила за достъп до обществена информация в СУ „Проф. 

д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

7. Приемане на актуализиран Правилник за дейността на СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

8. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

9. Приемане на Вътрешни правила за наблюдение, установяване и за докладване на 

нарушенията и предприемане на последващи мерки при прилагане на Етичния кодекс на 
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училищната общност в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 

2022/2023 година. 

10. Приемане на Правилник за работата на комисията по етика в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

11. Приемане на Програма за развитие на училищната общност в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

12. Приемане на предложение за провеждане на занимания по интереси в ЦОУД в СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година.    

13. Определяне на седмичния и дневния брой часове за групите за всяка дейност от 

ЦОУД в начален етап в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 

2022/2023 година. 

14. Определяне на седмичния и дневния брой часове за групите за всяка дейност от 

ЦОУД в прогимназиален етап в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 

2022/2023 година. 

15. Приемане на Училищна програма за часовете, които не се водят от учители 

специалисти, с теми по гражданско и здравно образование, психофизическо и когнитивно 

развитие в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

16. Приемане на Програма за наставничество, за придобиване на педагогически 

компетентности у младите учители в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за 

учебната 2022/2023 година. 

17. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ „Проф. 

д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

18. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвими групи в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 

2022/2023 година. 

19. Приемане на План за действие при изпълнение на Програма за предоставяне на 

равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

20. Приемане на Програма за превенция на агресията в училище в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

21. Приемане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи 

на деца, жертви или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция в СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

22. Приемане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между 

учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

23. Приемане на Алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз между учениците в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за 

учебната 2022/2023 година. 

24. Приемане на Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

25. Приемане на Програма за образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

26. Приемане на Програма за развитие на училищната общност  в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

27. Приемане на Програма за подкрепа за личностно развитие в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

28. Приемане на Програма за изграждане на позитивен организационен климат в СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 
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29. Приемане на програма за утвърждаване на позитивна дисциплина в СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

30. Приемане на Програма за гражданско образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

– гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

31. Приемане на Програма за здравно образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

32. Приемане на Програма за екологично образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

– гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

33. Приемане на Програма за интеркултурно образование в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

34. Приемане на Правила за включване на Обществения съвет и родители в дейностите 

по превенция на насилието и в работата с ученици с емоционално-поведенчески проблеми 

в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

35. Приемане на Правила за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, 

с Отдел „Закрила на детето“ по отношение на дейности за превенция на риска от отпадане 

от училище, превенция на насилието и взаимодействие с родителите за учебната 2022/2023 

година. 

36. Приемане на Механизъм за съвместна работа на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. 

Първомай, с институциите по обхващане и включване в образователната система на 

ученици в задължителна училищна възраст за учебната 2022/2023 година.  

37. Запознаване на педагогическите специалисти с плановете за контролна дейност на 

директора и зам.-директорите в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, през 

учебната 2022/2023година. 

38. Приемане на система от символи на качествените показатели за оценяване на 

резултатите на учениците от І до ІІІ клас в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, 

за учебната 2022/2023 година. 

39. Приемане на План на училищната комисия по безопасност на движение по 

пътищата в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

40. Приемане на Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични 

лекари в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

41. Приемане на Инструктаж на педагогическите специалисти относно задължително 

консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в 

образователната институция в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 

2022/2023 година. 

42. Приемане на План за сигурност при противодействие на тероризма в СУ „Проф. д-

р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

43. Приемане на Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 

година. 

44. Приемане на Правилник за пропускателния режим в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” 

– гр. Първомай, през учебната 2022/2023 година. 

45. Приемане на План за защита при бедствия в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

46. Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата в СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

47. Приемане на План за дейностите по безопасност на движението по пътищата в СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 
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48. Приемане на План за работата на щаба за координация при бедствия в СУ „Проф. 

д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

49. Приемане на Анализ на резултатите от НВО и ДЗИ за учебната 2021/2022 година. 

50. Приемане на Годишен план за дейността на СУ „Проф. д-р Асен Златаров “ –гр. 

Първомай, за учебната 2022/2023 година с приложения: Спортен календар, План за 

заседанията на Педагогическия съвет и План за квалификационната дейност.  

51. Съгласуване на Правила за организиране и провеждане на 

вътрешноинституционалната квалификация и за отчитане участието на педагогическите 

специалисти в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 

година. 

52. Приемане на формите на обучение в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, 

за учебната 2022/2023 година.  

53. Приемане на съставите на училищни екипи за подкрепа за личностно развитие, за 

изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна 

дисциплина, за развитие на училищната общност в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

54. Определяне на броя на членовете на комисията за диференцирано заплащане в СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година.  

55. Приемане на критерии към показателите за диференцирано заплащане и картите на 

учителите, педагогическия съветник, психолога, логопеда, ресурсните учители и 

учителите в група за ЦОУД, в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 

2022/2023 година.  

56. Приемане на състава на комисията за диференцирано заплащане в СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година.  

57. Определяне на вида безплатна закуска за учениците от начален етап - основна или 

подкрепителна, съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г., параграф 3, т. 1-7 в СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2022/2023 година. 

58. Разглеждане и приемане на Индивидуален училищен учебен план на ученика със 

специални образователни потребности Радослав Даниелов Чобанов. 

59. Обсъждане и предлагане на директора за утвърждаване на критерии за подбор и 

броя на длъжностите „главен учител“ в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за 

учебната 2022/2023 година. 

60. Приемане на списък с избраните от учителите учебници и учебни комплекти за 

безвъзмезно ползване за І и IV клас и списък на учебниците за VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас за 

учебната 2022/2023 година. 

 

 

 


