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ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Обществен съвет към ПГСС „Н. Пушкаров”
Днес, 24 септември 2021г., се проведе заседание на Обществения съвет към ПГСС „Н.
Пушкаров”.
Присъстваха: г-н Христо Белчев, г-н Димитър Тодоров, г-жа Стефка Юлиянова, г-жа
Любомира Йорданова, г-жа Красимира Василева. Освен редовните членове на Обществения
съвет на заседанието присъства г-жа Теменуга Тодорова - Директор на ПГСС ”Н. Пушкаров” и
тримата представители от ученическото самоуправление.
Заседанието се води от г-н Христо Белчев – Председател на Обществения съвет при ПГСС
„Н. Пушкаров”.
Дневен ред:
1. Разглеждане и съгласуване на предложение за кандидатстване на ПГСС “Н. Пушкаров“
– гр. Попово по НП "Иновации в действие" на МОН.
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет с 5 гласа.
Решения:
По т.1 от дневния ред:
Г-жа Т. Тодорова уведоми членовете на съвета за желанието на училището да кандидатства по
НП "Иновации в действие". Тя обясни, че целта е да бъде споделен добрия опит между
училищата и че участие ще вземат учители и ученици от гимназията, които ще се включат в
мобилност за обмен на иновативни практики, както и за организиране на форум за иновации в
ПОО.
Думата бе дадена за въпроси и изказвания.
Г-н Белчев изказа одобрение, относно желанието на училището да кандидатства по тази
програма. Той сподели, че това участие ще даде възможност на педагозите да споделят добри
практики в иновативното обучение и ще е е от полза за всички страни.
Г-жа Василева изрази мнение, че това ще повиши мотивацията и интереса на учениците към
ученето, както и творческата им активност.
Поради липса на други изказвания се пристъпи към гласуване.
С 5 гласа - „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се” се даде положително становище
относно идеята на ПГСС „Никола Пушкаров“ да кандидатства по НП "Иновации в действие".
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

…………..............
Кр.Василева
Секретар

……………………...................
Хр.Белчев
Председател на Обществения
съвет към ПГСС „Н.Пушкаров”
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Присъствен списък от заседание на Обществения съвет към
ПГСС „Н.Пушкаров”
24.09.2021г.
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1

Христо Белчев

2

Димитър Тодоров

3

Стефка Юлиянова

4

Любомира Йорданова

5

Красимира Василева
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