ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА
“ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”- КНЕЖА
гр.Кнежа ,обл.Плевен, ул.”М.Боев” № 5,тел/факс 09132/72-30/,e-mail:pgm_kn@mail.bg

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

н.

ПЛАН
ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
СЕПТЕМВРИ 2017 г.
1. Избор на секретар на Педагогическия съвет.
Докладва: Директор
2. Приемане график за поправителни и приравнителни изпити 2016/2017 г.
сесия септември 2017 година.
Докладва: ЗДУД
3. Разпределение и утвърждаване на часовете по предмети СписъкОбразец № 1 за учебната 2017/2018 година.
Докладва: Директор
4. Избор и приемане на форми на обучение.
Докладва: ЗДУД
5. Избор на класни ръководители за учебната 2017/2018 година.
Докладва: Директор
6. Избор на председатели и членове на училищни комисии (временни
и постоянни) и методически обединения за учебната 2017/2018 година.
Докладва: Директор
7. Приемане на план за изпълнение на Стратегия за развитие на училището
за учебната 2017/2018 година.
Докладва: ЗДУД
8. Приемане на график за провеждане на спортни дейности по чл. 92 от
ЗПУО.
9. Утвърждаване
2017/2018 година.

Докладва: Г. Димитров
на групи ЗИЛ , първи и втори чужд език за учебната
Докладва:инж. Й. Хичкова
ЗДУД

10. Актуализиране на правилника за дейността на училището за учебната
2017/2018 година.
Докладва:инж. И.Хичкова
зд у д

11. Запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред за учебната
2017/2018 година.
Докладва: Директор
12.
Утвърждаване на отговорници на кабинети и учебни работилници за
учебната 2017/2018 година.
Докладва:инж. Н. Танчева

здупд

13. Утвърждаване на седмично разписание за първи учебен срок на за
учебната 2017/2018 година.
Докладва:инж.Н.Танчева

здупд

М.Приемане на мерки за повишаване на качеството на професионалното
образование.
Докладва:инж.Н.Т анчева
ЗДУПД
15. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище.
Докладват:Ев.Стаменов
Н. Пацовска
16. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за
приобщаване на учениците от уязвими групи.
Докладват:Ев. Стаменов
Н. Пацовска
17.
Приемане на Училищни учебни планове и графици за дневна, задочна
самостоятелна форма на обучение .
Докладва:ЗДУД
18. Избор на учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 година
Докладва :Директор
19. Приемане Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на обучение, възпитание и труд за учебната 2017/2018 година.
Докладва: ЗДУПД
20. Приемане на планове на постоянни комисии и методически
обединения за учебната 2017/2018 година.
Докладват:
Председатели на
комисии и методически
обединения
21.
Приемане броя и разпределението на учениците в паралелки
учебна 2017/2018 година.
Докладва: Директор
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22. Приемане на Годишен план за работа на ПГМЕТ.
Докладва: Директор
23. Приемане на план за квалификационна дейност за учебната 2017/2018
година
Докладва: Директор
24. Приемане график за провеждане на държавни изпити по практика
за придобиване степен на професионална квалификация през сесиите на
учебната 2017/2018 година.
Докладва: ЗДУПД
25. Приемане на график за дежурство на учителите за първи учебен срок на
2017/2018 година.
Докладва: ЗДУД
26. Приемане на график за писмените изпитвания за първи учебен срок на
2017/2018 година.
Докладва: ЗДУД
27. Утвърждаване на списъка с учениците в самостоятелна форма на
обучение.
Докладва: ЗДУД
ОКТОМВРИ 2017 г.
1. Отчитане бюджет за трето тримесечие на 2017 година.

Докладва:
Главен счетоводител
2. Приемане списък на учениците от ПГМЕТ, които ще получават стипендии
за първи учебен срок на учебната 2017/2018 година.
Докладва:
Главен счетоводител
3. Анализ на резултатите от входящото ниво на учениците по общообразова
телните предмети.
Докладва: ЗДУД
4. Обсъждане и приемане на мерки и дейности за намаляване риска от
фиктивно записани ученици.
Докладва:ЗДУПД
НОЕМВРИ 2017 г.
1.ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: „ Оценка на индивидуалните
особености на учениците от ПГМЕТ във връзка с личностното им развитие и
осигуряване на обща и допълнителна подкрепа.”
Докладват:
Уч.психолог
2.
Обсъждане и приемане на мерки и дейности за намаляване риска от
фиктивно записани ученици.
Докладва: ЗДУД
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ДЕКЕМВРИ 2017 г.
1. Разглеждане нарушения на ЗПУО и Правилника за дейността на ПГМЕТ
„Христо Смирненски” гр.Кнежа.
Докладва:
Класни ръководители
2. Анализ на резултатите от УВП, ритмичност в изпитванията, работа със
задължителната училищна документация.
Докладва:Директор,
Класни ръководители
3. Съгласуване на заявка за предложения за професии, по които ще се
провежда обучение за първи път през учебната 2017/2018 год.
Докладва: Директор
4. Приемане на заявления за явяване на зрелостни изпити и на държавни
изпити за придобиване на степен на професионалната квалификация на януарска
сесия.
Докладва: Директор
5. ОТКРИТ ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ с участие на
работодатели на тема: “Дуална система на обучение“
Докладват : Директор,
ЗДУД, ЗДУПД
ЯНУАРИ 2018 г.
1. Отчитане изпълнение на бюджета за 2017 год.
Докладва:
Главен счетоводител
2. Съгласуване и приемане от ПС на предложения за държавен план - прием
по професии за учебната 2018/2019 год.
Докладва:Директор
3. Приемане седмично разписание за П-ри учебен срок на учебната 2017/2018
година.
Докладва: ЗДУПД
ФЕВРУАРИ 2018 г.
1. Отчет за резултатите от учебно-възпитателната работа и дейността на
постоянните комисии и методически обединения през първия учебен срок.
Докладват:
Председатели на
комисии и МО
2. Обсъждане и вземане на решения по резултатите за състоянието на
успеха и дисциплината през първия учебен срок, допуснати неизвинени
отсъствия и нарушения на П113НП и Правилника за дейността на ПГМЕТ.
Докладват: Класни
ръководители
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3. Разглеждане нарушения на ЗПУО и Правилника за дейността на
ПГМЕТ.
Докладват:
Класни ръководители
4. Актуализиране списъка на учениците , които ще получават стипендии през
Н-ри учебен срок на учебната 2017/2018 година.
Докладват:
Главен счетоводител
МАРТ 2018 г.
1.ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ “Педагогическо общуване.
Взаимодействие между учители- ученици, учители- родители. Психологически
бариери.“
Докладват: ЗДУД,
уч. психолог
АПРИЛ 2018 г.
1. Приемане План за Патронен празник на училището.
Докладва: Директор
2. Отчитане бюджет за първо тримесечие на 2018 година.
Докладва:
Главен счетоводител
3. Приемане план за организация и провеждане на информационна кампания
за държавния план-прием. Определяне технологията за прием на учениците след
VII и VIII клас за новата учебна 2018/2019 година.
Докладва: ЗДУД
МАЙ 2018 г.
1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени
учители по случай 24 май- ден на славянската писменост и култура.
Докладва: ЗДУД
2. Съгласуване на изготвената заявка за държавни зрелостни изпити
през сесия май-юни 2018 година.
Докладва: ЗДУПД
3. Приемане успеха на учениците от 12'ге класове за учебната 2017/2018 г.
Докладват:
Класни ръководители
4. Допускане на
ученици
до
полагане
на зрелостни
и
квалификационни изпити през Юнската сесия за учебната 2017/2018 г.
Докладва: ЗДУПД
5.
Приемане график за провеждане на поправителните изпити и изпитите
промяна на оценката в XII -ти класове.
Докладва: ЗДУД
6. Приемане на план за подготовка на материално-техническата база
за новата 2018/2019 учебна година.
Докладва: ЗДУПД
7. Разглеждане нарушения на ЗПУО и ПД на ПГМЕТ.
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Докладват:
Класни ръководители
ЮНИ 2017 г.
1. Утвърждаване на групите ЗИЛ за учебна 2018/20198 г.
Докладва: ЗДУД
2. Обсъждане резултатите за състоянието на успеха и дисциплината
през втория учебен срок, допуснати неизвинени отсъствия и нарушения на
Правилника за дейността на ПГМЕТ на учениците от 8, 9, 10 и 11 клас и
вземане на решения.
Докладват:
Класни ръководители
3. Утвърждаване списък за награждаване на ученици показали
отличен успех, много добри постижения в науката, изкуството, културата и
спорта за учебната 2017/2018 година.
Докладват:
Класни ръководители
4. Приемане график на провеждане на Производствена практика за 9а и 11"те
клас.
Докладва: ЗДУПД
ЮЛИ 20187 г.
1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през
учебната 2017/2018 година и изпълнението на годишния план на училището.
Докладва:Директор
2. Анализ и самооценка на качеството на професионалното образование и
обучение.
Докладва: ЗДУПД
3. Съгласуване на изготвената заявка за държавни зрелостни изпити през
септемврийската сесия. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през
новата учебна година.
Докладва: ЗДУПД
4. Отчитане бюджет за втори тримесечие на 2018 година.
Докладва:
Главен счетоводител
Настоящия план е приет на заседание на педагогически съвет с Протокол № 25 от
14.09.2017 год.
ЗАБЕЛЕЖКА : На всяко заседание на ПС в дневния ред се включват точки по:
- Предложение на класни ръководители за налагане наказания на
ученици;
- Организационни въпроси;
- Актуални теми във връзка с изисквания и указания от МОН;
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