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ПОКАНА 
 

 
На основание чл.269, ал.1, т.2 от ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВНИЕ и чл.16, ал.1, т.2 от ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И 

УЧИЛИЩАТА, училищното ръководство при ПГСС „Н.Пушкаров“- гр. Попово Ви кани да 

присъствате на заседание на Педагогическия съвет. 

 

Дата на провеждане 15.09.2022г. 

Начален час 15:00 

Място на провеждане Учителска стая 

Дневен ред 1. Определяне числеността на ПС. 

Докладва: Директорът 

2. Избор на секретар. 

Докладва: Директорът 

3. Избор на комисия за актуализиране на картите 

за оценяване труда на педагогическите специалисти по 

общообразователна подготовка и по професионална 

подготовка. 

Докладва: Директорът 

4. Запознаване и обсъждане с членовете на ПС на 

правилници, правила, планове и механизми, действащи 

за учебната 2022/2023 год. 

Докладват: председатели на комисии 

 

1. Годишен план за дейността в ПГСС 

„Никола Пушкаров” – Попово. 

                    Докладва: г-жа Н. Цонева 

2. Годишен план към Стратегията за 

развитие на училището.  

                    Докладва: г-жа Н. Цонева 

3. Годишен план на комисията по БДП. 

                   Докладва: г-н Ст. Стоицов  

4. Програма за гражданското, 

здравното, екологичното и 

интеркултурно образование. 

                    Докладва: г-жа Н. Цонева 

5. Програма за превенция от ранно 

напускане на училище.  

               Докладва: г-жа Ст. Василева 

6. Годишен план по Механизма за 

обхват и задържане на учениците в 
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училище. 

                  Докладва: г-жа В. Манчева                     

7. Вътрешни правила на учебен център 

за обучение на кандидати за 

придобиване на правоспособност на 

управление на категории Ткт и В.  

 Докладва: г-н А. Александров 

8. Правилник за дейността на 

училището.   

                          Докладва: г-жа Н. Цонева  

9. План за квалификационната дейност 

на ПГСС „Никола Пушкаров” – 

Попово. 

         Докладва: г-жа Р. Стефанова   

10. Мерки за качеството на 

професионалното образование. 

                  Докладва: г-жа Н. Цонева 

11. Правилник за вътрешния трудов ред.  

              Докладва: г-жа Васка Неделчева   

12. Етичен кодекс.  

             Докладва: г-жа Т. Атанасова 

13. Правилник за осигуряване на 

БУОВТ.  

        Докладва: г-жа Васка Неделчева 

14. Спортен календар.  

                  Докладва: г-н Й. Димитров  

15. Учебна програма по НП „Без 

свободен час“.  

                    Докладва: г-жа Н. Цонева  

16. Правила за отпускане на стипендии.  

                    Докладва: г-жа Н. Цонева  

17. Програма за предоставяна на равни 

възможности и приобщаване на деца 

и ученици от уязвими групи.  

                  Докладва: г-жа В. Манчева  

18. План за работа на Педагогическия 

съвет. 

               Докладва: г-жа К. Кюранова 

19. План за защита от бедствия, аварии и 

катастрофи.  

        Докладва: г-жа Васка Неделчева 

20. Стратегия за интернационализация.  

        Докладва: г-жа Васка Неделчева 

21. Програма и план за наставници. 

               Докладва: г-жа Р. Стефанова   

22. Правилник за пропускателен режим 

в ПГСС „Никола Пушкаров” – 

Попово. 

              Докладва: г-жа Васка Неделчева   
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                           23.Правила и план за работа на 

библиотеката 

Докладва: г-жа Р. Стефанова   

                           24.Правила за работа в ОРЕС 

                                          Докладва: г-жа Васка Неделчева   

25. Вътрешни правила за мрежова и 

информационна сигурност     

   Докладва: г-жа Н. Цонева     

26. Програма за занимания по интереси 

                          Докладва: г-жа Н. Цонева   

27.Актуализирани мерки за тероризъм 

/План за сигурност в ПГСС 

„Н.Пушкаров“/ 

                     Докладва: г-жа В. Неделчева   

28. Утвърждаване на планове на 

Педагогическите екипи по ключови 

компетентности. 

    Докладват: председателите на ПЕКК 

      

5.Приемане Списък с учебници за следващата учебна 

година. 

Докладва: Директорът  

6.Организация на учебния ден за учебната 2022/2023 

година. 

Докладва: Директорът 

7.Запознаване с Плана за контролната дейност на 

Директора и ЗДУД.   

Докладва: Директорът и ЗДУД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8.Разни. 

 

 

 

Правомощия на Обществения съвет са публикувани на интернет сайта на гимназията 

www.pgss-popovo.com. 

Поканата е публикувана на сайта на гимназията и е поставена на информационното табло в 

сградата. 
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