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УТВЪРЖДАВАМ:

Директор :
/Теменужка Крумова/
Заповед № КД-2/15.09.2022г.

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ПРИ ГПЧЕ „С.РАДЕВ"-ПЕРНИК
2022/2023г.
СЪВЕТ
1. Обсъждане на изпълнение на Стратегията на
училището за
учебната 2020/2021г. и актуализация за учебна 2022/2023 година.
План за действие с финансиране.
2. Обсъждане и приемане на Правилника за дейността на ГПЧЕ „С.
Радев“
3. Избор на форми за обучение
4. Обсъждане и приемане на Училищни учебни планове за учебната
2022/2023 година.
5. Етичен кодекс на ГПЧЕ „С. Радев” и избор на Етична комисия.
6. Актуализиране на Механизма и плана за дейността на училищния
координационен съвет за справяне с тормоза. Обсъждане и избор на
комисия за справяне с тормоза.
7. Инструктаж за педагогическия и непедагогическия персонал,
запознати с действията, които учители и ученици трябва да
предприемат в случаи на инцидент, насилие и в други критични
ситуации
8. План за квалификация на ГПЧЕ „Симеон Радев“
9. Програма за превенция за ранно напускане на училище
10.Обсъждане и избор на комисия по противообществени прояви
11.План за дейността на ГПЧЕ „Симеон Радев“
12.Обсъждане и приемане на Плана за работа на Ученическия съвет в
ГПЧЕ „Симеон Радев“
13.Запознаване с Програма за здравно, гражданско, екологично и
интеркултурно развитие.
14.План за дейността на училищна комисия по БДП. Избор на комисия.
15.План за работата на ПС

16.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване
на ученици от уязвими групи.
17.Правилник за вътрешния трудов ред
18.Разни
14.09.2022г.
СЪВЕТ
1. Доклад за явилите се по класове
2. Учебен час за спортни дейности, модули за ДЧ по ФВС
3. Обсъждане и приемане на теми по гражданско образование.
4.Групи за занимания по интереси
5.Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул
„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите
олимпиади“
15.09.2022г.
СЪВЕТ
1. Доклад на медицинската сестра и класните ръководители за ученици,
освободени от ФВС.
2. Указания за социалните стипендии, стипендии на ученици с един
родител, стипендии за отличен успех и застраховане на учениците.
3. Обобщаване на резултатите от входното ниво от председателите на МО.
4. Разни
10.2022 г.
СЪВЕТ
1. Запознаване на учителския колектив с проведените обучения по програма
Еразъм+ - Драганова,/ Участниците в обученията/ Счетоводител
2. Разни
11.2022 г.
СЪВЕТ
1. План-прием за учебната 2023/2024г.
3. Разни.

12.2022г.

СЪВЕТ
1. Отчитане на състоянието във връзка с мерките за контрол на
дисциплината.- С. Анева, Зам. директор

2. Отчитане на бюджета на ГПЧЕ „Симеон Радев”
3. Разни
01.2023г.
СЪВЕТ
1. Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през І-ви срок
2. Разни
02.2023г.
СЪВЕТ
1.Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през І-ви срок
въз основа на отчетите на председателите на МО
2.Актуализиране на списъка на учениците, които получават стипендии
3.Запознаване с освободените ученици по ФВС през ІІ-ри срок
4.Разни
02.2023г.
СЪВЕТ
3. Отчитане на бюджета за I-во тримесечие на 2023г.
4. Разни
04.2023 г.
СЪВЕТ
1. Приключване на уч.занятия за 12-ти клас
2. Разни.

05.2023 г.

СЪВЕТ
1. Отчитане успеха и поведението на учениците през II срок и годината VIII, IX, X, XI клас
06.2023 г.
СЪВЕТ
1. Отчитане на резултатите от УВР през изтеклата 2022/2023г. Обсъждане
на предложения за следващата учебна година.
2. Отчитане на бюджета за I I -ро тримесечие на 2023г.
3. Разни
07.2023 г.

