НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
5870 гр. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. „Васил Левски“ №30
тел. 06514/22-05, e-mail: nu_d.dabnik2010@abv.bg
сайт: www.nukimdd.com

П О К А Н А №6
Уважаеми колеги,
На 05.02.2019 г. /вторник/ в НУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Долни Дъбник, ще се
проведе редовно заседание на Педагогическия съвет от 10:00 часа, в компютърния кабинет, с

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет по изпълнение на решения от предходен ПС от 09.01.2019 г.
Докладва: директорът
2.Запознаване на колектива с дейността на комисията по колегиална етика.
Докладва: Председателят на комисия
3.Запознаване с Писмо РД-01-1/04.01.2019 на Началника на РУО Плевен за сигнал при
ПТП, аварии и бедствия. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва
да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.
Приемане на практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да
предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.
Докладва: Директорът
4.Уточняване списъци на паралелки и ГЦОУД. Вписване в дневници на отпаднали и
преместени ученици.
Докладва: Директорът и учители
5.Отчет на резултатите от образователната и възпитателна работа на учителите за Първи
учебен срок на учебната 2018/2019 г.
Докладват: Учители
 6.Доклад на ресурсен учител – Желана Цветанова за постиженията и проблемите в
работата с учениците със СОП за учебната 2018/2019 г. Презентация за приоритетите и
целите на приобщаващото образование. Изготвяне на стратегия на НУ за работа по
Наредбата за ПО. Да се изготви вътрешен регистър на децата със СОП, от класните
ръководители и ресурсния учетел, в който да бъдат регистрирани техните вътрешни
потребности
Докладва: Ресурсен учител
7.Организация на патронния празник на училището – 11 май 2019 г. /10.05.2019 г. –
петък/
Докладват: Директорът и учители
8. Прием 1 клас. График
Докладват: Директорът и учители първи клас
9.Решение на ПС за освобождаване на ученика Аспарух Сергеев Калинов от 4 „б“ клас
от НВО за учебната 2018/2019 г, въз основа на становище от екипа на ЕПЛР и ресурсен учител.
Докладват: екипа на ЕПЛР и ресурсен учител
10.Представяне на индивидуалните квалификационни карти и анкети, съгласно Плана за
квалификация на учителите, участвали в обучения за учебната2018/2019 година до момента.
Докладват: Учителите и Председателят на комисия

11.Изготвяне и представяне в РЗИ на седмично разписание за II учебен срок на учебната
2018/2019 г.
Докладват: Учителите и Председателят на комисия
12.Преструктуриране на учебното съдържание за грипна ваканция в периода 28.01.2019
-04.01.2019 г. включително, със Заповед №РД-01-35/25.01.2019 г. на директора на РЗИ Плевен
за прекратяване на учебните занятия.
Докладват: Учителите и Председателят на комисия за седм. Разписание
13.Деца в риск – застрашени от отпадане ученици – Георги Василев от трети „а“ клас –
неизвинени отсъствия
Докладват: М. Иванов и Председателят на комисия за деца в риск
14.Материална база – стаи, чинове, брави и др.
Докладват: Учителите и Председателят на комисия
15. ГРАФИК за провеждане на Втори час през ІI-рия учебен срок на учебната
2018/2019 г.
Докладват: Учителите
16. ГРАФИК за консултации на учителите по учебни предмети за ІI-рия учебен срок на
учебната 2018/2019 г.
Докладват: Учителите
17. ГРАФИК за провеждане на контролните работи за ІI-рия учебен срок на учебната
2018/2019 г.
Докладват: Учителите и В. Михайлова
18.Контролна дейност на директора– проверка дневници,тема: отсъствия на учениците
и водене на документация – да се дадат дневниците на 05.02.2019 г. за проверка за
приключване на първи учебен срок.
Докладва: Директорът
19.Кандидатстване в конкурс по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА
СРЕДА – 2019г.“ на тема:„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “ на МОСВ И

ПУДООС – организация за подаване на документи до 15.02.2019
Докладва: Комисия проекти
20.Решение на ПС за раздаване на дрехи на деца в риск, получени от с. Дисевица на
30.01.2019 г. – определяне на нуждаещите се от дрехи и обувки ученици по класове. Изготвяне
на протокол с името на ученика, дадената помощ и подпис на родител. Отговорник за
протокола: Председателят на комисия за работа с родители
Докладват: Класните ръководители

Ваня Петкова-Йотова
Директор
НУ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Долни Дъбник

