СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.ЦАРЕВО

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
за работата на Педагогическия съвет през
учебната 2017/2018 година
м. Октомври
1. Анализ на резултатите от входните нива по учебни предмети за учебната
2017/2018 год. и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел
подобряване на образователните резултати.
2. Приемане на качествени показатели за оценяването на II клас.
3. Представяне плановете на МО. Запознаване с целите и задачите на
методическите обединения.
4. Приемане на спортен календар на училището.
5. Приемане на Програма с дейности за усвояване на книжовния език.
6. Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета за III – то тримесечие.
7. Приемане на Програма за здравно и гражданско образование.
8. Приемане на План на дейностите на Комисията по БДП за учебната
2017/2018 год.
м.Ноември / м. Декември
1. Отчитане на работата по прибирането и задържането на подлежащите
на задължително обучение.
2. Приемане на План за действие към Стратегията за развитие на
училището.
3. Приемане на предложения за санкции на ученици.
4. Обсъждане и набелязване на мероприятия, посветени на Патронния
празник на училището.
м.Януари
1.Приемане на предложение за държавен – план прием за учебната 2018 –
2019 год.
2. Работата в ПИГ I – V кл. – посещаемост, взаимодействие с учителите,
резултати и мерки за повишаване на началното образование.
3. Информация за здравното състояние на учениците от медицинското
лице обслужващо училището.
4. Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета за IV тримесечие.

м.Февруари
1.Анализ на усвоените компетентности от учениците през I учебен срок и
предлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на
образователните резултати.
2.Отчет за изпълнение решенията на Педагогическия съвет за I учебен
срок.
3. Определяне на реда и графика за прием на ученици в I клас за учебната
2018/2019 год.
м.Март
1. Запознаване с бюджета на училището
2. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и
предлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на
образователните резултати по Чужди езици.
3. Приемане на предложения за санкции на учениците.
м. Април
1. Утвърждаване на знаменна група на училището.
2. Готовност на учениците за явяване на НВО – IV , VII клас и ДЗИ.
3. Ден на ученическото самоуправление – организация
4. Приемане на план за изпращане на випуск 2018 год.
5. Отчет за изпълнение на бюджета за I – во тримесечие
м. Май – Юни
1. Приемане на отчета за годината за изпълнение плана за действие към
стратегията за развитие на училището и мерки за повишаване на качеството на
образованието
2. Резултати и проблеми в обучението на деца със СОП.
3. Отчет на дейността на УКБППМН и Комисията за превенция на
насилието.
4. Отчет за изпълнение на Програмата с дейности за усвояване на
книжовния български език
5.Избор на представители на ПС за членове на УК за определяне на ДТВ
за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти.
6. Отчет на Комисията за Безопасни условия на обучение, възпитание и
труд
7. Отчет за постигнати резултати в III – ия допълнителен час по ФВС
м. Юли
1. Анализ на резултатите за учебната 2017/2018 год.
2. Отчет за изпълнение решенията на Педагогическия съвет за ІІ учебен
срок

3. Запознаване на Педагогическия съвет с доклада от самооценяването на
училищната институция
4. Отчет за изпълнение на бюджета за II – то тримесечие
м. Септември
1.Приемане на Училищния учебен план
2.Приемане Правилника за дейността на училището
3.Актуализация на Стратегия за развитие на училището за периода 2016/2020 г.
4.Приемане на спортните дейности, определени по чл.92 ал.1 от ЗПУО
5.Приемане на модулите и графика за класовете III, IV, VII и от IX – XII клас
6.Приемане на Годишния комплексен план
7.Приемане на Тематичен план за работа на ПС
8.Приемане План за квалификационната дейност за учебната 2017/2018 г.
9.Приемане на план – график за дейността на ЕКПО за учебната 2017/2018г.
10.Приемане на формите на обучение в училище за учебната 2017/2018 г.
Приемане на заявления за самостоятелна форма на обучение.
11.Приемане на учебни планове за индивидуална форма на обучение.
12.Запознаване с Правилника за БУОТВ
13.Актуализация на Програма за предоставяне на равни възможности и за
приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
14.Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище
15.Приемане на училищна програма за целодневна организация на учебния ден
16.Разглеждане на проекта „Твоят час”, определяне на срок за подаване на
заявления от учителите, които желаят да работят по проекта и избор на
представители от педагогическите специалисти за включване в съвета на „Твоят
час”
Тематичният план за работата на Педагогическия съвет е приет с
Решение на ПС/Протокол №9/14.09.2017 год. и е утвърден със Заповед №1638
/14.09.2017 год. на Директора на училището.

Д.Фелонова
Директор :

