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Приема Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и
финансиране
Приема Правилник за дейността на училището за учебната 2019/2020 г.
Приема формите на обучение
Приема Годишния план за дейността на училището
Приема Програма за превенция на ранното напускане на училище
Приема Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
децата и учениците от уязвими групи
Приема План на МО и комисиите
Приема План за квалификационна дейност и Правила за квалификационна
дейност
Приема План за работата на Педагогическия съвет.Избор на секретар
Приема Правилник за ЗБУОТ
Приема Правилник за пропускателния режим в сградата
Приема Правилник за вътрешния трудов ред
Приема Етичен кодекс на училищната общност
Приема Годишен план за дейността на Координационния съвет за справяне с
тормоза и насилието в училище
Приема Спортните дейности за 2019/2020г. от определените по чл.92, ал.1 от
ЗПУО
Приема Училищен Спортен календар
Приема Годишна училищна програма на целодневна организация на учебния
ден, начален етап I – IV клас и прогимназиален етап V-VІІ.
Приема Училищни учебни планове
Приема отговорниците за водената задължителна документация в училището.
Приема Учебни програми ИУЧ
Годишни тематични разпределения
Разкриване на занимания по интереси
Приемане на Стратегия за подобряване качеството на обучение по БЕЛ
Приемане на Вътрешните правила за определяне на работните заплати
Мерки за недопускане на фиктивно записани ученици/избор на комисия ,която следи
движението на учениците по време на учебната година и своевременно сигнализира за
допуснатите нарушения с цел тяхното отстраняване/.
М. ОКТОМВРИ
Приемане на училищните планове на комисии по охрана на труда и защита
при аварии и природни бедствия, УК за БППМН/ и МО в НЕ и ПРЕ за учебната
2019/2020 година;







Приемане на план за действие при терористичен акт;
Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за
отстраняване
Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата;
Анализ на състоянието на училищната документация-учебници,ученически
книжки, тетрадки, дневници, Книгата за подлежащи, годишни тематични
разпределения ;
Анализ на входящите нива 1.- 7. клас/ по учебни предмети-ОПП,ИУЧ,ЦДО /
М.ДЕКЕМВРИ
 Механизъм за обхват на подлежащите на задължително училищно обучение и
ЦДО;
 Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за отстраняване;
 Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за
вътрешния трудов ред;
 Анализ на резултатите от обучението по БЕЛ в начален етап.
М. ЯНУАРИ
 Обсъждане на резултатите от проверката на междинното равнище на учениците
 Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за отстраняване
 Анализ на резултатите от обучението по БЕЛ в прогимназиален етап.


Отчет на Кординационния съвет за справяне с тормоза и насилието в училище

М.ФЕВРУАРИ
 Отчет на резултатите от УВР през първия учебен срок на учебната 2019/2020
година и на дейността на комисиите и МО;
 Отчет на изпълнението на годишния учебен план;
 Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за отстраняване;
 Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен
срок;
 Анализ на състоянието на училищната документация и МТБ
М.МАРТ
 Тематичен педагогически съвет - проблеми в подготовката на учениците за
НВО –ІV и VІІ клас.
М.АПРИЛ
 Отчитане на резултатите от проведените административни и педагогически
проверки
 Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за отстраняване;
 Обхват на учениците, подлежащи на обучение в първи клас
 Отчет на резултатите от самостоятелна форма на обучение
М.МАЙ




Доклад на класните ръководители и преподавателите на I-IVклас.
Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за отстраняване;
Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици по случай 24 май.




Определяне на начина за приемане на ученици в училището при спазване
изискванията на нормативните актове.
Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище на учениците.

М.ЮНИ
 Отчет на резултатите от УВР през учебната 2019/2020 година и изпълнение на
годишния учебен план;
 Отчет на работата на училищните комисии и МО;
 Отчет на координационния съвет по механизма за противодействие на тормоза и
насилието
 Определяне на учениците за допълнителна работа и график за провеждане на
изпити за промяна на оценката.
 Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.

Планът за заседания на Педагогическия съвет е приет с Протокол №10 от 13 .09.2019 г.
на заседание на ПС и е утвърден със заповед № РД-04-144/13.09.2019 г. на директора
на училището.

