Природо-математическа гимназия “Васил Друмев”
Велико Търново, ул. “Вела Благоева” № 10,
тел. и факс: 062 62 02 74, e-mail: pmgvt@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ !
Директор: ............................
(Ангел Гушев)

ПЛАН-ГРАФИК
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ДАТА

26.10.2021

23.11.2021

21.12.2021

ДНЕВЕН РЕД

ОТГОВОРНИЦИ

ОКТОМВРИ
1. Запознаване на ПС със списъка на учениците, които ще получават стипендия през първия учебен
Директор
срок.
ЗДУД
2. Освобождаване на ученици от ФВС.
ЗДАСД
3. Запознаване на ПС с плана за контролната дейност на директора и заместник-директорите.
Класни ръководители
4. Организационни въпроси.
НОЕМВРИ
1. Резултати от реализацията на випуск 2020/2021 г.
Директор
2.. Организационни въпроси.
Класни ръководители
ДЕКЕМВРИ
1. Одобряване на предложение за училищния план - прием за 2022/2023 учебна година.
Директор
2. Предложения за комисия по приема.
Класни ръководители
3. Организационни въпроси.
Педагогически съветник
ЗДУД

25.01.2022

22.02.2022

29.03.2022

21.04.2022

10.05.2022

28.06.2022

ЯНУАРИ
1. Доклади на класните ръководители за приключването на първия учебен срок.
2. Анализ на контролната дейност на директора и заместник-директорите.
3. Организационни въпроси.
ФЕВРУАРИ
1. Обобщаване и анализ на резултатите от образователния процес през I учебен срок
2. Запознаване на ПС със списъка на учениците, които ще получават стипендия през втория учебен
срок.
3. Освобождаване на ученици от ФВС за втория срок
4. Организационни въпроси.
МАРТ
1. Доклад на директора за резултатите от проверката на ЗУД в ХІІ клас и по подготовката на ДЗИ
2. Приемане на план за подготовка на приема на ученици през 2021/2022 учебна година.
3. Организационни въпроси.
АПРИЛ
1. Подготовка за изпращане на випуск 2021/2022;
2. Предложение за награждаване на учениците от XII клас със златни, сребърни значки и
грамоти;
3. Предложения за номинация за наградата „Неофит Рилски”;
4. Предложения за номинация за наградата „Св. Патриарх Евтимий” на Община В.Търново
5. Предложения за номинация за наградата „24 май” на Община В. Търново
6. Организационни въпроси.
МАЙ
1. Доклад на класните ръководители на ХІІ клас за резултатите от учебния процес за 2021/2022
учебна година.
2. Доклад на класните ръководители на ХІІ кл. и самостоятелна форма на обучение за резутатите от
поправителната сесия и изпитите за промяна на оценки.
3. Доклади на класните ръководители на завършващите ученици за допускане до ДЗИ.
4. Запознаване с инструкциите за провеждане на ДЗИ.
5. Организационни въпроси.
ЮНИ
1. Доклад на класните ръководители на учениците от VІІІ до ХІ клас за резултатите от учебния
процес за 2021/2022 учебна година.
2.Предложение за награждаване на учениците от VIII, IX, X и XI класове със златни, сребърни
значки и грамоти;

Директор
Класни ръководители

Директор
Класни ръководители
ЗДАСД

Директор
ЗДУД

Директор
Класни ръководители
ЗДУД
ЗДАСД
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Директор
Класни ръководители
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3. Организационни въпроси.

08.07.2022

14.09.2022

ЮЛИ
1. Анализ на резултатите от изминалата учебна година.
2. Информация за работата на училищното настоятелство.
3. Организационни въпроси.
СЕПТЕМВРИ
1. Утвърждаване на нормативите на учителите за учебната 2021/2022 година.
2. Утвърждаване на групите по ЗИП и СИП/ФУЧ за учебната 2021/2022 година.
3. Приемане на сценарий за откриването на учебната година.
4. Приемане на годишен план за изпълнение стратегията за развитие на училището.
5. Приемане на училищни учебни планове за VIII, IX, X и XI класове за учебната 2021/2022 година.
6. Приемане на годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 година.
7. Приемане на график на заседанията на Педагогическия съвет през учебната 2021/2022 година.
8. Приемане на Правилник за дейността на училището през учебната 2021/2022 година.
9. Запознаване с Правилника за ЗБУТ.
10. Приемане на План за квалификационната дейност.
11. Докладване на ученици в самостоятелна форма на обучение, преместени и приети на обявените
свободни места.
12. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност
13. Механизъм за уведомяване, разглеждане, и предприемане на действия в случай на възникнали
инциденти, конфликтни ситуации и сигнали за нарушения в хода на учебно-възпитателния процес
14. Механизъм за противодействие на училищния тормоз
15. Програма за превенция на ранното напускане на училище
16. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от
уязвими групи
17. Форми на обучение
18. Организационни въпроси
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Графикът е приет на заседание на ПС – Протокол №12/13.09.2021 г. и е неразделна част от Годишния план за дейността на
училището

