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Приложение №1

инж.Теодора Сулева, Директор на ПГЛПЕХТ

ПЛАН
ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.
Настоящият план е приет на заседание на педагогеческия съветПротокол № 9 /01.09.2020 г.
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ДЕКЕМВРИ

ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ

СЕПТЕМВ
РИ

месец

ДЕЙНОСТ
1.Запознаване със заповед на Директора за определяне на
секретар на Педагогическия съвет
2.Приемане на училищните учебни планове и спортните
дейности
3.Обсъждане, актуализиране и приемане на правилника за
дейността на гимназията
4.Обсъждане и приемане на годишен план на училището
5. Запознаване с плана за работата на педагогическия съвет
6. Приемане на план за квалификационната дейност
7. Запознаване с плана за контролната дейност на
директора
8. Запознаване със здравните изисквания при изготвяне на
седмичното разписание на учебните занятия
9. Приемане на план за действие през 2020/2021 г. към
стратегия за развитие на училището
10. Приемане на организация на учебния ден
11. Докладване за резултатите на учениците в
самостоятелна форма на обучение и на явяващите се на
поправителни и приравнителни изпити;
12. Приемане на училищна програма за ранното напускане
на деца от училище
13. Приемане на програма за гражданско, здравно,
екологично и интеркултурно образование
14. Запознаване със заповед на Директора за графика за
дежурство на учителите
15. Информация от класните ръководители за
посещаемостта на подлежащите на задължително обучение
ученици
1.Приемане план за работа на МО.

Докладва:

Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Комисия ЗБУТ
Директор
Директор
ЗДУТД
Директор
Директор
Директор
Кл.ръководители

Председатели
МО
2.Утвърждаване списъка на учениците, които ще получават ЗДУТД
стипендия през І – ви учебен срок
3.Приемане плана за осигуряване на нормален учебен ЗДУПД
процес през зимата
4.Приемане плановете на отделни комисии и плана за ЗДУПД
бедствия, аварии и катастрофи.
5.Актуализиране състава на Ученическия съвет и Пед.съветник
Родителски комитет
6.Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от Директор
учениците
7. Приемане на План за противодействие на училищния Пед. съветник
тормоз.
1.Резултати от контролната дейност на ръководството по Директор
проверка на документацията, ритмичност на изпитванията.
2.Обсъждане на държавния план-прием за учебната Директор
2021/2022г. и приемане на решение за формиране на бала
за прием след VІІ клас
3.Тематичен педагогически съвет

на
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ЯНУАРИ

фЕВРУАРИ
МАРТ
МАЙ
ЮНИ
ЮЛИсептемв
ри

1.Изготвяне на предложение за държавния – план прием за
учебната 2021/2022 г.
2.Анализ на резултатите от І-я учебен срок – доклад от
класните ръководители
3.Информация за здравословното състояние на учениците в
гимназията.
4.Отчет за финансовото състояние и дейност на гимназията
през 2020 г. Проблеми и изисквания за повишаване на
нейната ефективност.
5.Актуализиране на седмичното разписание за ІІ- ри срок и
на графика за контролни и класни работи
6.Запознаване с графика за провеждане на изпитите на
учениците в самостоятелна форма
1.Отчитане резултатите от ОВП през първия учебен срок
и на дейността на постоянните комисии и методически
обединения.
2.Актуализиране на Списъка на стипендии за II-ри учебен
срок.
3.Доклад на директора за резултатите от контролната
дейност през I-ви учебен срок.
1.Анализ на състоянието на училищната документация
2.Подготовка за ДЗИ и ДКИ
3.Обсъждане и приемане на плана за организиране и
провеждане на разяснителната дейност по приема за
учебната 2021/2022 г.
1.Приемане докладите на класните ръководители на ХІІ
клас за приключване на учебната година
- график за поправителни изпити
2.Оценка готовността на учениците от 12 клас за ДЗИ и
ДКИ
3.Обсъждане на предложения за награждаване на учители
и ученици по случай 24 май
1.Провеждане на ПС – доклад на класните ръководители на
учениците завършващи VIII, ІХ,Х и ХІ клас.
2.Обсъждане графика за поправителни изпити
3.Отчет на дейността на училищните комисии и МО

Директор
Кл. Ръководители
Мед. Лице
Гл. счетоводител
Директор
Директор
Директор
Гл. счетоводител
Директор
Директор
Директор
Кл. ръководители
Директор
Директор
Кл.ръководители

Директор
Председатели на
МО
4.Организация на производствената практика при X иХІ Директор
клас
Учители по ФВС
5. Избор на спортни дейности за учебната 2021/2022
година, съгласно чл.28, ал.1 от Наредба 10 за организиране
на дейностите в училищното образование.
Директор
6.Запознаване с графика за дежурство на комисиите за
прием на ученици през учебната 2021/2022 г.
1.Годишен педагогически съвет
Директор
2.Обсъждане проекто-нормативите за учебната 2021/2022
г.
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