
1аПС№7/10.09.2018г.

ГОДИШЕН ПЛАН
НА УЧИЛИЩЕТО

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА













отг.: Сн. Петровасрок: 22.04.2019 г.

Великденска изложба на шарените яйца.

отг.: Н. Попова, Сн. Петровасрок: 08.04.2019 г

•9-май- Деня на Европа
отг.: Й. Цонковасрок: 09.05.2019 г.

5. Провеждане на НВО.

*в IV клас;

отг.: директорсрок: П0 фафик от мон

отг.: директорсрок: по график от МОН



Ш. Приложения.

1.Планзаконтролнатадейностна!

2.План за работа на ПС.

3.План за дейностите по БДП.

4.План за работа на МО.

5.План за противодействие на учил

6.План за  превенция и работа с

кризисна интервенция.
7.План за действие при терористич

















I  предходни решения и;
Годишен отчет за резултатите от УВР през изт

Отчет за Контролната дейност на директора.

Приемане на график и задачи на дежурните уч

Утвърждаване график за поправи

Определяне на групите за ЗИП в

Информация за резултатите от УВР в начален курс.
Проблеми и приоритети при привличане и обхващаш

Кандидатстване по Национални програми.

Готовност за провеждане на НВО в 4 и 7 клас.

Готовност за прием за следващата учебна година.

Подготовката за провеждане на НВО в 4 и 7 клас.

Отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие.
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Отчет за изпълнение на предходни решения на ПС.

Информация за резултатите от УВР през 1-я срок-

Информация за Контролната дейност на директора през 1-я с|
Приемане на задачи за П-я срок.

1.Отчет^

2.Отчет за изпълнени

3.Проект на бюджет'

5.Приемане на график за класните работи през [1-я срок,

6.Информация за движението на учениците. Обсъждане на мерки за предотвратява

отпадането на учениците.



по класове за следващата учебна година.
6.Изготвяне проект на Стти<гьк-Образец 1 за следващата у

7.Отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие.
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