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П Р О Т О К О Л               Препис! 

 

 

Днес, 27.01.2020 година, се проведе редовно заседание на 

Обществения съвет  при ППМГ “Васил Левски” гр. Смолян при следния 

дневен ред: 

 

1. Избор на председател на Обществения съвет. 

2. Представяне от Директора на тримесечен отчет за 

изпълнението на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ 

съответното тримесечие на основание чл. 27, ал. 2 от Правилника за 

създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата 

3. Съгласуване на предложение на директора за разпределение на 

средствата от установеното към края на 2019 г. превишаване на 

постъпленията над плащанията на бюджета на училището. 

4. Текущи. 

       Присъстващите утвърдиха с гласуване "за" дневния ред, “Против” 

и “въздържали се” нямаше. 

 

  Точка първа от дневния ред: 

............................................................ 

 

            Точка втора от дневния ред: 

.............................................................................. 

 

           Точка трета от дневния ред: 

................................................................................. 

 

            Точка четвърта от дневния ред: 

Госпожа Мария Илиева – директор обяви, че до 31.01.2020г. се подават 

кандидатури за влизане в списъка на иновативни училища и ППМГ “Васил 

Левски” ще предложи свои иновации. При прием в 5 клас да се включи в 

учебната програма на учениците обучение по Емоционална и социална 

интелигентност. Обучението ще бъде до 25 часа, като часовете ще са през 

седмица, извън седмичното разписание. В тези часове децата, под формата на 

ролеви игри, ще се учат на полезни неща съобразени с възрастта им. Идеята е 
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да се научат децата да се справят с конфликтни ситуации, да работят в екип. 

Учениците от 8 до 12 клас придобиват тези умения и компетентности в 

часовете по философия, а за малките ученици, т.е. в прогимназиален етап 

няма такъв предмет.  Обучението ще се провежда след съгласуване с 

родителите. Иновацията е взимствна от сродни учлища. ППМГ “Добри 

Чинтулов”, гр. Сливен, където екип от училището ни бе на посещение по НП 

“Иновации в действие”. МГ “ Петър Берон” Варна и др. 

Госпожа Илиева обясни, че към момента за прилагането на тези 

иновации няма да се отпускат допълнителни средства. В случай, че след две 

години иновацията е успешна, ще има възможност за допълнителни средства 

за развиването й. 

Адвокат  Елена Радева се поинтересува какви други иновации 

предлагат училищата. 

Госпожа Илиева разказа за училището в Сливен, в което е включило 

обучение по Етикет за учениците от 5 до 7 клас и МГ -  Пловдив, където има 

две седмици допълнително обучение по Математика и ИТ преди началото на 

учебната година. 

Присъстващите утвърдиха с гласуване "за" , „против” и “въздържали 

се” нямаше. 

 

 Господин Петър Тодоров закри редовното заседание на Обществения 

съвет. 

 

 

         Мария Славчева                                               Петър Тодоров 

 

 

 

 


