
                          П Д Т Г “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – С В И Щ О В 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 1764/ 12 септември 2018 г. 

 

На основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО  и чл.19, ал.1 и ал.3 от  Наредба № 12/01.09.2016 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и решение на ПС, протокол № 16/12.09.2018 г. 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 
 

Тематичен план-график на заседанията на Педагогическия съвет през 

 2018 /2019 учебна година 

 

Заседание 

№ 

Време на 

провеждане 

Тема/дневен ред 

1 12.10.2018 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет.   

2.Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности  от 

учениците въз основа на резултатите от оценяване на входното 

равнище  по отделните учебни предмети и определяне на  

съвместни  мерки за подобряване на образователните резултати .  

3.Доклад-анализ за здравословното състояние на учениците 

4.Съгласуване на План за осигуряване на нормален  учебен 

процес в зимни условя.  

5.Запознаване с отчет за изпълнение на бюджета. 

6.Други 

 

2  07.12.2018 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет  

2.Решение за ДПП за 2019/20 учебна година.. 

3.Доклад на председателите на МО за подготовката на 

учениците за ДЗИ и ДИ за придобиване на ПК.   

4.Обсъждане на текущите резултати от образователно-

възпитателния процес. 

5.Други. 

3 01.02.2019 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет  

2.Приемане на доклади от класните ръководители за резултатите 

от образователно-възпитателния процес през първия учебен срок 

и,обсъждане на нивото на усвояване на компетентности  от 

учениците въз основа на  срочните оценки  по отделните учебни 

предмети и определяне на  съвместни  мерки за подобряване на 

образователните резултати. 

3.Доклад за резултатите от дейността на МО през първия учебен 

срок. 

4.Доклад за резултатите от дейността на ПК, ЦКОП и ППКЕ. 

5.Доклад-анализ за резултатите от проведената контролна 

дейност.  

6.Други. 

4 12.04.2019 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 



съвет.  

2.Обсъждане на текущите резултати от образователно-

възпитателния процес . 

3.Приемане на план за подготовка на МТБ/УТС   за учебната 

2019/20 година. 

4.Други 

5 14.05.2019 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет   

2.Доклади на класните ръководители засрочните и годишни 

резултатите от образователно-възпитателния процес на 

учениците от XII клас. 

3.Обсъждане на възможностите на ПДТГ за организиране на 

ЗИП, СИП, ИД и трети допълнителен час по ФВС . 

4.Други. 

6 28.06.2019 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет . 

2. Доклади на класните ръководители за срочните и годишни 

резултатите от ОВП на учениците от VIII-XI клас. 

3.Обобщен доклад за състоянието на процеса на приобщаващото 

образование в ПДТГ. 

4.Приемане на училищни учебни планове  

5.Обсъждане на проект на Списък-образец №1 за 2019/20 учебна 

година. 

6.Други. 

7 12.07.2019 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет . 

2.Доклад-анализ на резултатите от дейността на 

МО,ППКE,ЦКОП и ПК. 

3.Доклад –анализ за резултатите от  контролната дейност  в 

ПДТГ и изпълнението на стратегическите цели. 

4.Отчет на изпълнението на План за действие към Стратегия за 

развитие на ПДТГ 2016-20 година. 

5.Доклад от самооценяване    и мерки за внасяне на подобрения 

в работата на училището. 

6.Други. 

8 11.09.2019 1.Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически 

съвет 

2.Доклади на класните ръководители за резултатите от УВР на 

учениците от 11 клас. 

3.Приемане на списък –образец №1 за 2019/20 учебна година. 

4.Обсъждане и приемане на актуализации на 

вътрешноучилищни нормативни актове. 

5.Приемане на организационни графици. 

6.Други 

 

 Настоящата заповед да се  сведе до знанието на педагогическия персонал в 

ПДТГ за сведение и изпълнение. 

 

 

     ДИРЕКТОР: П   

 РИ/МН       /Р. Иванова/ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


