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УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД
№ РД 08 - 49 от 01 октомври 2020 година
НА ДИРЕКТОРА НА ПГ “ХРИСТО БОТЕВ“

План за заседанията на педагогическия съвет
при Профилирана гимназия „Христо Ботев“
гр. Попово за учебната 2020/2021 година.

Настоящият план е част от годишния план на училището е приет на заседание на
Педагогическия съвет с Протокол № 1 от 30 септември 2020 година.

Digitally signed by ATANAS STEFANOV
ATANASOV

ГРАФИК И ТЕМИ НА ЗАСЕЗАНИЯТА НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ.
СЕПТЕМВРИ 2021г.
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Актуализация на Правилника за дейността на училището
Актуализация на Правилника за вътрешния трудов ред.
Актуализация на Правилника за безопасни условия за обучение, възпитание и труд.
Приемане на Стратегията за развитието на училището за 2020 – 2024 година и план за
действие и финансиране.
Обсъждане и приемане на училищните учебни планове за VIII, IX, X, XI и XII клас
Обсъждане и приемане на Годишния план за дейността на училището с приложения План за контролната дейност на директора, План за работата на Педагогическия съвет,
Правила за организиране, провеждане и финасиране на вътрешноинституционалната
квалификационната дейност.
Обсъждане и приемане на формите за обучение и дневно разписание на обучение.
Актуализация на програма за превенция на ранното напускане на училище.
Актуализация на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
децата и учениците от уязвими групи.
Избор на спортни дейности от определените по чл.92,ал.1 от ЗПУО
Актуализация на Етичен кодекс на училищната общност.
Актуализация на мерки за повишаване качеството на образование.
Определяне на секретар на ПС
Актуализиране на състава на училищните комисии
Приемане на Правилник за организиране на пропускателен режим в училището
Обсъждане и приемане на План за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие
на ученика
Обсъждане и приемане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между
деца и ученици и алгоритъм за прилагането му. Определяне състава на училищния
кординационен съвет за учебната година.
Приемане на учебници за единадесети клас.
Предложения за промени в картата за определяне на ДТВ за постигнатите резултати от
труда на педагогическите специалисти
Определяне на групи за занимания по интереси и техните ръководители.
Приемане на правила за извиняване на отсъствия през учебната година.
Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние.
Приемане на спортен календар за учебната година.
ОКТОМВРИ 2020г.
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Представяне на информация за здравословното състояние на учениците от училищен
лекар.
Актуализиране на План за защита при бедствия на пребиваващите в Профилирана
гимназия „Христо Ботев“ .
Приемане на планове на постоянните училищни комисии и методическите обединения
през учебната година.
Представяне и приемане на План за работа на училищната библиотека през учебната
година.
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6.
7.

Приемане на материали за вписване в летописна книга на училището за изминалата
учебна година.
Представяне на информация за освобождаване на ученици от час по ФВС.
Избор на комисия за реализиране на държавния план – прием в Профилирана гимназия
„Христо Ботев“ за учебната 2021/2022 година.
ДЕКЕМВРИ 2020г.

1. Приемане на План за работа на комисията за реализиране на държавния план – прием в
Профилирана гимназия „Христо Ботев“ за учебната 2021/2022 година.
ЯНУАРИ 2021г.
1. Представяне на основни нормативни промени свързани с държавния план прием и
информация за актуалната обстановка в община Попово и община Опака към 1 януари
2021 година за успешна реализация за предстоящия план – прием в Профилирана
гимназия „Христо Ботев“ за учебната 2021/2022 година от комисията
2. Определяне броя на паралелките и профилиращите предмети във връзка с държавния
план – прием в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ за учебната 2021/2022 година.
3. Приемане на докладите на класните ръководители на учениците от VIII до XII клас за
резултатите от обучението през първия срок на учебната година.
4. Представяне на седмичното разписание за втори срок на учебната година.
ФЕВРУАРИ 2021г.
1. Приемане на резултатите от обучението през първия срок на учебната година.
2. Отчитане на работата на постоянните училищни комисии и методическите обединения
през учебната година - І учебен срок.
3. Отчет на контролната дейност на директора през учебната година - І учебен срок.
4. Представяне на бюджета на училището за финансовата година.
АПРИЛ 2021 г.
1. Представяне на информация за готовността за провеждане на държавни зрелостни изпити
и национално външно оценяване за настоящата учебна година.
2. Определяне на нови знаменни групи на училището.
МАЙ 2021 г.
1. Приемане на докладите на класните ръководители на учениците от XII клас за резултатите
от обучението през учебната година.
2. Приемане на учебници по отделните учебни предмети по класове за новата учебна година.
3. Предложения за награждаване на ученици и учители по случай 24 май - ден на
българската просвета и култура.
4. Определяне на комисия за избор на „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“
ЮНИ 2021 г.

1. Приемане на докладите на класните ръководители на учениците от VIII до XI клас за
резултатите от обучението през учебната година.
2. Отчет за работата на училищния библиотекар през учебната годината.
3. Предложения за награждаване на ученици за края на учебната година.
ЮЛИ 2021г.
1. Приемане на резултатите от обучението за учебната година.
2. Отчитане на работата на постоянните училищни комисии и методическите обединения
през учебната година.
3. Отчет на контролната дейност на директора през учебната година.
4. Избор на комисия за определяне на ДТВ за постигнатите резултати от труда на
педагогическите специалисти за новата учебна година.
5. Представяне на проект за разпределение на задължителната преподавателска работа на
педагозите за новата учебна година.

