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ПРОТОКОЛ №6
от заседание на Обществения съвет към ПГСС „Н.Пушкаров”
Днес, 1 септември 2020г., 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”.
Участници в заседанието бяха и тримата представители на ученическото самоуправление.
Заседанието се води от г-жа Теменуга Тодорова - Директор на гимназията.
Дневен ред:
1.Избор на нов председател на ОС при ПГСС „Н. Пушкаров“.
2.Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2020/2021 г.
3.Приемане годишния отчет на Директора за изпълнение на плана към Стратегията за
развитие на училището.
4.Приемане на Етичния кодекс на гимназията.
5. Становище, относно идеята на ПГСС „Н.Пушкаров“ да кандидатства по НП „Иновации
в действие“ МОДУЛ - 1,2- „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА
ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА И ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“-

Зелена кариера и креативност в образованието.
6.Запознаване с мерките, свързани с COVID19, които ще се приложат в
ПГСС“Н.Пушкаров“.
7. Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2019/2020 година.
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет с 5 гласа.
Решения:
По т.1 от дневния ред:
Г- жа Тодорова уведоми съвета, че във връзка с писмо № 31-20-18#1 /21.08.2020 от Община
Попово се налага промяна в поименния състав на Обществения съвет, свързана с определяне на
нов представител от Община Попово- г-н Христо Белчев. Директора на гимназията предложи г-н
Белчев за председател на съвета.
С 5 гласа- „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се” за председател на ОС при
ПГСС“Н.Пушкаров“- гр.Попово бе избран г-н Христо Белчев.
По т.2 от дневния ред:
Подробно се разгледаха училищните учебни планове за 8, 9, 10 и 11 клас, коментира се
разпределението на часовете в разширената професионална подготовка в тези класове.
Г-н Белчев прикани членовете да гласуват.
С 5 гласа „за“, 0 гласа “против“ и 0 гласа “въздържал се“ бяха одобрени и съгласувани
училищните учебни планове.
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По т.3 от дневния ред:
Г-жа Тодорова направи отчет за изпълнение на плана към Стратегията за развитие на гимназията.
С 5 гласа- „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се” отчета бе приет.

По т.4 от дневния ред:
Г-жа Йорданова запозна представителите с промените в Етичния кодекс на училището.
С 5 гласа- „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се” промените бяха одобрени.
По т.5 от дневния ред:
Г-жа Тодорова уведоми ОС за желанието на гимназията да се включи в НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“- „Зелена кариера и креативност в образованието“. Тя
обясни, че целта на иновацията е да се усъвършенства опита на училището в разработване на
нови учебни програми и използване на иновативни методи и междупредметни връзки в
преподаването, да се повиши мотивацията и настроението на учениците, чрез въвеждане на ново
учебно съдържание, иновативни продукти и иновативни методи. Тя посочи и очакваните
резултати от работата по този проект.
Членовете на съвета бяха единодушни, че училището има опит като иновативно и трябва да
продължи да кандидатства по подобни проекти.
С 5 гласа- „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се” съвета даде положително
становище, относно тази идея на ПГСС „Н. Пушкаров“.
По т.6 от дневния ред:
Г-жа Тодорова запозна Обществения съвет с мерките, които ще се приложат в гимназията във
връзка с COVID19.
Мерките бяха одобрени с 5 гласа „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се”
По т.7 от дневния ред:
Г-жа Кр.Василева направи отчет за дейността на Обществения съвет през учебната 2019/2020
година.
С 5 гласа- „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се” отчета бе одобрен.
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 на заседание на Обществения съвет към
ПГСС „Н.Пушкаров”
1.09.2020г.

№

Имена

1

Христо Белчев

2

Димитър Тодоров

3

Стефка Юлиянова

4

Любомира Йорданова

5

Красимира Василева

Подпис

