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ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ
№ 10 / 27.01.2022 година
ПРОТОКОЛ №10
Днес 27.01.2022год. Педагогическият съвет при ПГСС „Н. Пушкаров” – гр. Попово
проведе заседание при следния дневен ред:
1. Кандидатстване на ПГСС “Н. Пушкаров“ за включване в списъка на иновативните
училища за учебната 2022/2023 г.
Докладва: ЗДУПД
2. Доклад на класните ръководители за резултатите от учебно-възпитателната дейност през
първия учебен срок на учебната 2021/2022год.
Докладват: класните ръководители
3. Определяне начина на приключване на първия учебен срок на ученици допуснали над
25% отсъствия по учебни предмети.
Докладват: класните ръководители
4. Разни.
…………………………………………………………………………………………………….
По І-ва точка:
Г-жа В. Неделчева – ЗДУПД направи предложение ПГСС „Никола Пушкаров“ да
кандидатства с проект „Знаещи и можещи бъдещи лидери“ за включване в Списъка на
иновативните училища за учебната 2022-2023 година.
„Основната цел на иновацията е да мотивира и подготви учениците за успешна личностна и
професионална реализация чрез развитие на умения за работа с нови дигитални технологии и
умения за презентиране, изработване на рекламни продукти и брандиране. Иновацията включва
въвеждане на нов учебен предмет в 8 и 9 клас като предмет от разширена професионална
подготовка и като факултативен учебен предмет в 10 клас, включване на ново учебно
съдържание в учебна практика Работа с компютърна и офис техника и използване на
иновативни методи. Иновацията е тригодишна и ще включва всички ученици, които през
учебната 2022-2023 година ще бъдат 8 клас. По нея ще работят трима учители по новия
предмет, двама ще преподават ново учебно съдържание и седем учители за бинарни уроци “.
Предложението на г-жа Васка Неделчева - ЗДУПД беше подложено на гласуване и прието с
45 гласа - „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се”.
По І-ва точка от дневния ред Педагогическият съвет реши:
ПГСС „Никола Пушкаров“ да кандидатства с проект „Знаещи и можещи бъдещи лидери“ за
включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2022-2023 година.
……………………………………………………………………………………………..
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