Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр.Попово, 7800, ул.”Раковска“ №1, тел: 0608/46551, тел/факс:0608/46552
e-mail: info@pgss- popovo.com , www.pgss-popovo.com

ПОКАНА
за участие в провеждане на педагогически съвет

Дата на провеждане

15.09.2020г.

Начален час

13:00

Място на провеждане

Учителска стая

Дневен ред

1.
Определяне числеността на ПС.
2.
Избор на секретар.
3.
Запознаване и обсъждане с членовете на ПС на
правилници, правила, планове и механизми, действащи
за учебната 2020/2021 год. :
- Етичен кодекс.
- План за квалификационната дейност.
- Правилник за вътрешния трудов ред.
- Правилник за дейността на училището.
- План към Стратегия за развитие на училището.
- План на комисията по обхват и задържане на
учениците в училище.
- Спортния календар.
- Годишния план за дейността в ПГСС „Никола
Пушкаров” - Попово.
- План за работа на педагогическия съвет.
- План за работа на комисията за БДП.
- Правилник за ЗБУТ.
- Утвърждаване на планове на Методическите
обединения.
4.
Седмична програма.
5.
Организация на учебния ден за учебната
2020/2021 година.
6.
Училищна програма за провеждане на часовете
по НП „Без свободен час в училище”.
7.
Утвърждаване на карти за оценяване труда на
педагогическите специалисти за учебната 2021/2022
година.

8.
Приемане на Програма за наставничество и
определяне на наставници на новопостъпилите учители.
9.
Запознаване с Плана за контролната дейност на
Директора и ЗДУД.
10.
Предложение на сформиране на Комисията за
изготвяне на критерии за получаване на стипендия от
учениците, приемане на документи и класиране на
кандидатите за учебната 2020-2021 година.
11.
Запознаване на ПС с формите на обща подкрепа и
предложение за приемане на Програма за осъществяване
на обща подкрепа за личностно развитие на учениците.
12.
Приемане на Програма за предоставяне на равни
възможности и приобщаване на деца и ученици от
уязвими групи и План към стратегията за намаляване
дела на преждевременно напусналите образователната
система в ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово.

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.

