ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – ГР. ПОПОВО
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ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7/ 14.01.2020 година
Днес 14.01.2020год. Педагогическият съвет при ПГСС „Н. Пушкаров” – гр. Попово проведе
заседание при следния дневен ред:
1. Приемане на изпитни програми за провеждане на държавен изпит по практика за
придобиване на III, II и I степен на професионална квалификация на учебната 2019/2020год.
Докладва: ЗДУПД
2. Налагане на санкции на ученици, допуснали дисциплинарни нарушения.
Докладват: класните ръководители
3. Отчет за дейността на общежитието.
Докладва: Ив. Иванов
4. Кандидатстването на ПГСС “Н. Пушкаров“ за включване в списъка на иновативните
училища за учебната 2020/2021 г.
Докладва: ЗДУПД
5. Определяне начина на приключване на първия учебен срок на ученици, допуснали над
25% отсъствия по даден учебен предмет.
Докладват: преподавателите
6. Разни.
На заседанието присъстват 43 представители на Педагогическия съвет.
Отсъстват: Антон Парашкевов и Александър Александров – служебно-заети, Иван Иванов –
дежурен в общежитието.
Така предложения дневен ред беше приет с 43 гласа - „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа „въздържал се”.
.....................................................................................................................................................................
По ІV-та точка:
Г-жа Васка Неделчева - ЗДУПД направи предложение ПГСС „Никола Пушкаров“ да
кандидатства с проект „Общуваме с миналото с поглед към бъдещето - професии за устойчиво
развитие“ за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2020-2021 година.
Проектът с наименование "Общуваме с миналото с поглед към бъдещето - професии за
устойчиво развитие" е за тригодишни иновации, които 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.
Новите учебни програми са насочени към получаване на нови професионални и личностни
умения за ресурсите и тяхното използване, устойчивото развитие, добавена реалност. Ще бъдат
изготвени наръчници и макети. В иновацията са включени и часове по история и цивилизации,
география и икономика, философия и гражданско образование.
Екипът, който ще подготви проектно предложение „Общуваме с миналото с поглед в
бъдещето – професии за устойчиво развитие“, за кандидатстване на ПГСС „Никола Пушкаров“
за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2020-2021 година е в състав:
1. Васка Неделчева – ЗДУПД и координатор на проекта;
2. Недялка Цонева – ЗДУП;
3. Калинка Кюранова – старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален
етап - Информатика и информационни технологии;
4. Явор Янков – учител ПН - Растениевъдство и животновъдство;
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5. Ирена Гатева – учител ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг;
6. Мая Илиева – старши учител ПН - Администрация и управление;
7. Ценка Цонева – старши учител ПН - Администрация и управление;
8. Инж. Найден Николов – старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство;
9. Инж. Иван Иванов – учител ПН - Растениевъдство и животновъдство;
10. Десислава Стоянова – старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален
етап - География и икономика;
11. Гергана Цонева – учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап История и цивилизации;
12. Петя Цанева – старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Обществени науки.
Предложението на г-жа Васка Неделчева - ЗДУПД беше подложено на гласуване и прието с
43 гласа - „за”, 0 гласа - „против” и 0 гласа - „въздържал се”.
По ІV-та точка от дневния ред Педагогическият съвет реши:
1. ПГСС „Никола Пушкаров“ да кандидатства с проект „Общуваме с миналото с поглед
към бъдещето - професии за устойчиво развитие“ за включване в Списъка на иновативните
училища за учебната 2020-2021 година.
.....................................................................................................................................................................
Секретар: ..................
/К. Кюранова/

Директор:............................
/инж. агр. Т. Тодорова/
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