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ПЛАН
на заседанията на Педагогическия съвет
през учебната 2017/2018 година

I. МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА
1. Приемане на училищните документи, актуализирани във връзка със
ЗУПО.
2. Докладване на резултатите на учениците на самостоятелна форма
на обучение и на явяващите се на поправителни изпити за учебната
2016/2017 година.
3. Определяне на реда и условията за явяване на ученици, обучаващи
се в самостоятелна и индивидуална форма.
4. Планиране на дейността – приемане на: вариант за организиране на
УВП; разпределение на учебните предмети и учебните часове за
ЗП/ЗУЧ, ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ; определяне на класни
ръководители; правилник за дейността на училището; годишен
план с календарен график за дейностити приложения към
годишния план, Приемане на Етичен кодекс на училищната
общност; училищни учебни планове; седмично разписание и
график за дежурството през учебната година; дневен режим и
часови график на учебните часове; тематичен план за работата на
ПС, програма за целодневна организация на обучение; Избор на
спортните дейности за допълнителния час по физическо
възпитание и спорт; график за провеждане на родителски срещи.
5. Избиране на секретар на заседанията на ПС за новата 2017/2018
учебна година.
6. Текущи
Срок: септември. 2017г.
Отг.: директор

II. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА
 Отчет на изпълнения от предходен Педагогически съвет
 Тематичен ПС – „Стимулиране на когнитивни способности у
учениците – памет, въображение, логическо мислене“;
 Анализ на състоянието на училищната документация – учебници,
ученически книжки, тетрадки, дневници, Книгата за подлежащи и
др.;
 Превенция на отпадането на ученици в задължителна училищна
възраст (16 год.)
 Текущи
Срок: октомври 2017 г.
Отг.: директор, зам. директор, мет. обединения

III.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

 Тематичен ПС – „Справедлива педагогика или стратегии за работа с
разнообразни ученици“
Срок: ноември 2017 г.
Отг.: директор, зам. директор, мет. обединения

IV. МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА
 Провеждане на заседание на ПС:
– Доклади на класните ръководители и преподавателите, предложения
за удължаване на срока на ученици.
– Анализ на резултатите от първия учебен срок.
– Приемане на седмично разписание и график за дежурството през
учебната година; график за провеждане на класни и контролни работи
през втория учебен срок.
– Приемане на график за записване на ученици в първи клас, критерии
за подбор за ученици, план прием за първи и пети клас.
– Текущи
Срок: февруари 2018 год.
Отг.: кл. р – ли, преподавателите и директора.
V. МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА
 Тематичен ПС – „Иновации и технологии в учебния процес”;
– Анализ на състоянието на училищната документация.
– Текущи
Срок: април 2017 г.
Отг.: директор, зам. директор, мет. обединения
VI. МЕСЕЦ ЮНИ 2018 ГОДИНА
 Провеждане на заседание на ПС:
– доклади на класните ръководители и на преподавателите на І – VII
клас и на постоянните комисии.

– анализ на резултатите от дейностите на училищния екип през
учебната 2017/2018 година.
– обсъждане график за летни дейности.
– Текущи
Срок: 30. 06. 2018 г.
Отг.: директор, главен учител, кл. р-ли
Планът на заседанията на Педагогическия съвет е отворен за
допълване, по повод на актуални педагогически проблеми. Могат да
се провеждат и извънредни заседания за разглеждане и решения по
спешни въпроси.

