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ПРОТОКОЛ №4 
от заседанието на Обществения съвет към ПГСС „Н.Пушкаров”  

 

Днес, 16 януари 2020 г., се проведе заседание на Обществения съвет към ПГСС 

„Н.Пушкаров”.  

Присъстваха: г-н Владимир Иванов, 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 и г-жа Теменуга Тодорова- 

Директор на ПГСС”Н.Пушкаров”. 

Г-н Владимир Иванов – Председател на Обществения съвет при ПГСС 

„Н.Пушкаров” откри заседанието и представи дневния ред. 

Дневен ред: 

1.Становище по кандидатстването на  ПГСС “Н.Пушкаров“ за включване в 

списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 г. 

Дневният ред бе подложен на гласуване и приет с 5 гласа. 

Решения: 

По т.1 от дневния ред: 

Г-жа Т.Тодорова уведоми Обществения съвет за желанието на училището отново да 

кандидатства с проект за включване в списъка на иновативните училища на Р.България 

за учебната 2020/2021г. Тя обясни, че новия проект е за иновации в следващите три 

години и включват разработване и обучение по нови учебни програми, нови методи на 

обучение и разработване на иновативни продукти. В проекта ще бъдат включени 

учениците от всички професии/ специалности приети в 8 клас през учебната 2019-2020 

година. 

Думата бе дадена за въпроси и изказвания. 

Г-н Иванов за пореден път изказа одобрение, относно желанието на гимназията да се 

включи в списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 г.  Той сподели, че  

чрез този проект гимназията ще даде възможност за развитие на интелекта на 

учениците, а иновативния учебния процес ще бъде по- интересен  и ползотворен за 

учениците, които ще бъдат включени в него. 

Г-жа Василева изказа мнение, че чрез прилагането на нови, съвременни, иновативни 

методи на преподаване на учебния материал ще се събуди интереса на учениците към 

учебния процес. 

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 с проект за 

включване в списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021г. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  

 

 

………………                                                                       ………………………………… 

/Кр.Василева/       /Вл. Иванов/ 

Секретар                   Председател на Обществения  

  съвет към ПГСС „Н.Пушкаров” 
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 Присъствен списък на заседание на Обществения 

съвет към  ПГСС „Н.Пушкаров” 
 

16.01.2020 г. 
 

 

 

№ Имена 

 

Подпис  

1 Владимир Иванов  

 

2 Димитър Тодоров   

 

3 Стефка Юлиянова   

 

4 Любомира Йорданова   

 

5 Красимира Василева   

 
 


