П Г М Е Т
•Христо Смириенски-

'

"ЮФБСЙОНАЛНЛ ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА
“ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ “-КНЕЖА

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР:
/Николай

ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
инж.НИНА ЙОТОВА ТАНЧЕВА - ЗА1У1.ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА
ДЕЙНОСТ В ПГМЕТ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”- ГР.КНЕЖА
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018год.

ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ПДУПД :
1.Подпомагане на директора при осъществяване на учебно-производствената
дейност в училище.
2.
Повишаване качеството на провеждането на учебната, лабораторната и
производствената практика и техните резултати
3.
Усъвършенстване професионалните компетенции на учителите по общо
техническа подготовка и учителите по учебна, лабораторна и производствена практика
и обособяването им като екип от високо отговорни личности.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1.
Провеждане на държавната политика в областта на професионалното
образование и обучение в ПГМЕТ “ХР.СМИРНЕНСКИ”-гр.Кнежа.
2.
Успешно прилагане на учебните планове и учебните програми за учениците от
8 до 12 клас.
3. Създаване на условия за повишаване активността на учениците в УВР
4.Опазване и обогатяване на МТБ

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
1.Дейността на учителите по общо техническа подготовка и по практика.
2.
Дейността на работниците в производствената дейност , ремонта на машините
и парната инсталация.
3.
Дейността на материално-отговорните лица в склада за инструменти
материали , горива и полуготова продукция.
4. Дейността на лицата , изпълняващи техническата дейност в училище.

5.
Дейността по снабдяване на учебното производство с необходимата
документация , материали и окомплектовка.
6. Воденето и съхраняването на техническата документация
7. Изпълнение на текущи и основни ремонти на машините и съоръженията.
8.
Дейностите свързани с охрана на труда,противопожарна охрана и контрола на
съоръженията с повишена опасност.
НАЧИН НА КОНТРОЛ:
1.Наблюдение работата на учителите по професионална подготовка
2.
Проверка на документацията, свързана с осъществяване на различни дейности
в училище.
3.
Прилагане на единните изисквания за проверка , регистриране и оценяване на
резултатите от дейността на учителите, учениците и не педагогическият персонал.
ФОРМИ НА КОНТРОЛ :
1.Педагогически контрол /по график/
- тематични проверки
- текущи проверки
2. Административен контрол / по график/
- проверка на воденето на ЗУД
- проверка на документация по учебната, лабораторната и производствена
практика
- проверка на дейността на лицата изпълняващи техническа дейност.
- проверка спазването на : ПВР, Правилникът за дейността в училище,
Правилник за осигуряване на ЗБУТ, Графици, Седмично разписание.
3. Проверки по изпълнението препоръките дадени от експерти от РУО-.Плевен и
МОН.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:

М.СЕПТЕМВРИ:
1. Проверка състоянието на МТБ в училище за начало на учебната 2017/2018
година
срок: 11.09.17г.
2.
учениците

Проверка воденето на инструктажните книги за начален инструктаж на
срок: 29.09.17г

3.Проверка на електрическите инсталации и съоръжения в съответствие с
Наредба № 3 / 09.06.2004 г. и чл. 35 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.
срок: 29.09.17г

М.ОКТОМВРИ :
1.Проверка на изправността на аварийното евакуационно и аварийното работно
осветление
срок:10.10.17г.
2. Проверка вписването номерата на противогазите за учениците в дневниците
на класовете.
срок: 12.10.17г.
3. Проверка подготовката на парната инсталация за отоплителния сезон.
срок: 17.10.17г.
4. Тематични проверки:
- ..Присъствие на учениците в училище и предприети мерки от страна на
училищното ръководство за тяхното трайно задържане”
20.Х.2017r.-30.VI.2018г.
- „Посещаемост на учениците на учебни занятия по Производствена
практика - 10-12 клас, ефективност на пропуснатите теми на резервните дати за
безпричинно отсъстващите ученици и използване на индивидуални и/или групови
практически задания за озеняване на учениците чрез оценъчни карти ”.
01.X.2017r-30.VI.2018r.
- „Резултати от изпити за срочна и годишна оценка , и от ДИ по теория и
практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Наличие на
учебна документация - конспекти, билети, практически задания.“
01 .Х.2017г-30. VI.2018г.

М.НОЕМВРИ:
1.Проверка дейността на техниците .
срок: 03.11.17г
2.
Тематична проверка - Проверка индивидуални и/или групови практически
задания по производствена практика за 12 клас.
срок: 24.11.17г.
3.
Педагогическа проверка в часовете на новоназначени учителите от методическо
направления”Машиностроене”
срок: по график
4. Тематична проверка - Присъствие на учениците в училище и предприети
мерки от страна на училищното ръководство за тяхното трайно задържане” - от 8 и 9
клас.
Срок: 29.11.17г.

М.ДЕКЕМВРИ:
1.Проверка ритмичността на изпитванията и нанасянето на оценките в 11 клас по
предмети от ЗПП.
срок: 05.12.17г
2.Проверка воденето на ЗУД за 8 и 9 клас
срок: 11.12.17г
3. Педагогическа проверка в часовете на учителите от ЗПП
срок: по график
4. Тематична проверка - „Резултати от изпити за срочна и годишна оценка , и от
ДИ по теория и практика на професията за придобиване на професионална
квалификация. Наличие на учебна документация - конспекти, билети, практически
задания”- изпитна сесия в задочна форма на обучение.
срок: по график
5.
Проверка по спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд.
Срок: 20.12.17г.
М.ЯНУАРИ :
1. Педагогическа проверка в часовете на учителите , преподаващи РПП в 8 клас
срок: 10.01.18г.
2. Тематична проверка - Присъствие на учениците в училище и предприети
мерки от страна на училищното ръководство за тяхното трайно задържане” - проверка
на оправдателните документи за отсъствията на учениците от 10 клас до декември
2016г.
срок: 23.01.18г.
3.Контрол върху оформяне на срочните оценки по учебна и лабораторна
практика за 1 -ия учебен срок
срок: 26.01.18г.
4. Проверка подготовката на учебните работилници за втория учебен срок
срок: 27.01.18г.
М.ФЕВРУАРИ :
1. Тематична проверка - Проверка индивидуални и/или групови практически
задания по учебна практика за 11 клас задочна форма на обучение.
срок: 12.02.18г.
2.
Проверка провеждането на ежедневните инструктажи с учениците от 10 клас
по учебна практика и воденето на инструктажните книга
срок: 16.02.18г
3.
Проверка по спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд.
Срок: 20.02.18г.
5.Посещение на учебни часове на учители по учебна практика

срок: по график
М.МАРТ:
1.Проверка поддържането на МТБ за учебна и лабораторна практика и хигиената
в отделенията и лабораторията.
срок:06.03.18г.
2.Проверка дейността на домакина , складовете за материали и инструменти и
воденето на документацията за отчетност.
срок: 15.03.18г
3.
Проверка поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и
средства за пожарогасене и воденето на дневник.
срок: 16.03.18 г.
4. Организация на обучението в задочна и самостоятелна форма на обучение и
спазване графиците за провеждане на учебните занятия и изпитите на обучаващите се посещение на учебни часове по учебна и лабораторна практика.
срок: по график

М.АПРИЛ :
1.Проверка ритмичността на изпитванията в 12-те класова по ЗПП.
срок: 11.04.18г
2.. Тематична проверка - Проверка индивидуални и/или групови практически
задания по производствена практика в задочна и самостоятелна форма на обучение.
срок: 12.04.18г.
3. Педагогически контрол - Посещение на учебни часове на учители по ЗПП
срок: по график
М.МАЙ :
1. Тематична проверка
Посещаемост на учениците на учебни занятия по
Производствена практика - 10-12 клас, ефективност на пропуснатите теми на
резервните дати за безпричинно отсъстващите ученици и използване на индивидуални
и/или групови практически задания за озеняване на учениците чрез оценъчни карти”проверка на приключване на производствената практика на учениците от 12 клас оценяване и документация.
срок: 03.05.18г
2. Контрол по приключване на производствената практика на учениците от
12 -те класове - оценяване и документация.
срок:10.05.18г.
3.Проверка дейността на техниците за подготовка на учебните работилници в
ПГМЕТ за провеждане на ДКИ.
срок: 30.05.18г.

М.ЮНИ :
1. Тематична проверка Посещаемост на учениците на учебни занятия по
Производствена практика - 10-12 клас, ефективност на пропуснатите теми на
резервните дати за безпричинно отсъстващите ученици и използване на индивидуални
и/или групови практически задания за озеняване на учениците чрез оценъчни карти”Проверка провеждането на ежедневните инструктажи с учениците от 11 клас по учебна
практика и воденето на инструктажните книги
срок: 06.06.8г
2. Проверка ритмичността на изпитванията по ЗПП в 9 клас
срок: 12.06.18г
3. Педагогически контрол - Посещение на учебни часове на учители по ЗПП
срок: по график
4.
Проверка състоянието на машините и съоръженията в учебните работилници за
провеждане на производствената практика на 11 -те класове и 9а клас.
срок: 27.06.18г

М.ЮЛИ :
1. Тематична проверка -„ Посещаемост на учениците на учебни занятия по
Производствена практика - 10-12 клас, ефективност на пропуснатите теми на
резервните дати за безпричинно отсъстващите ученици и използване на индивидуални
и/или групови практически задания за озеняване на учениците чрез оценъчни карти”Контрол по провеждане производствена практика на учениците от XI клас инструктаж, времетраене, документация.
срок: 05.07.18г.
2. Контрол на дейността на техниците и чистачките за поддържане на МТБ.
срок: 11.07.18г.
3. Проверка състоянието на машините и съоръженията в учебната работилница
по заваряване за провеждане на ДКИ I СПК.
срок: 17.07.18г.

Забележка : В плана могат да настъпят промени съобразно с плана
на РУО - Плевен. В него ще се включат и допълнителни проверки в зависимост от
конкретната обстановка и постъпилите допълнителни указания.

