НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - ЧИРПАН

ПРОТОКОЛ № 12 / 04.09.2017г.
Днес, 04.09.2017г. от 10.00ч. в сградата на училището се проведе заседание на членовете
на Педагогическия съвет при НУ,,Свети Климент Охридски’’ гр. Чирпан. Присъстваха девет от
членове на ПС. Отсъства Янета Сивенова - в отпуск по чл. 162 от КТ. Има необходимия
кворум за провеждане на заседанието.
Председателят на ПС предложи заседанието да премине при следния дневен ред:

Дневен ред:
1. Обсъждане с предложение за приемане на Училишния учебен план за 1 и 2 клас,
вариантите ЗИП и учебни програми за разширена подготовка - докладваат директора,
Сивенова, Сивова, Мичева, Димова, Маркова
2. Обсъждане с предложение за приемане на организация на учебния ден за учебната 20172018г.- докладва директора
3. Представяне на класните ръководители и учители в ПИГ, вариант за годишна
натовареност на педагогическите специалисти по Списък – образец 1за учебната 20172018г. – докладва директора
4. Обсъждане с предложение за приемане на вариант за седмично разписание на учебните
занятия за първия учебен срок на 2017-2018г.- докладва Сивенова
5. Обсъждане с предложение за приемане на формите на обучение и обсъждане на вариант
за допълнителна подкрепа за ученици със СОП и форми на обучение.- докладват
Сивенова, Сивова,
6. Обсъждане с предложение за приемане на предложения за занимания по интереси.докладват Маркова, Стефанова, Грозева
7. Обсъждане с предложение за избор на спортните дейности , съгласно чл. 92 , ал. 1 от
ЗПУО.- докладва директора
8. Решение на ПС за участие на училището в НП ‘ Информационни и комуникационни
технологии в предучилищното и училищното образование” за 2017г.- докладват
Маркова, Димова
9. Акценти за организация на учебната година- права и отговорности на родителите, теми
на първата родителска среща
10. Други – организация и тържествено откриване на учебната година, първи учебен ден.
Организация за първи учебен ден.

По т. 1 от дневния ред Кривошапкова представи на присъстващите Училищните
учебни планове за 1 и 2 клас, вариантите ЗИП и учебни програми за разришена
подготовка в 1клас и във 2 клас за учебната 2017/2018г.
Изказвания и предложения не бяха нашравени.
ПС гласува: за - 9, против - 0, въздържали се - 0.
ПС реши : Приема : Училищен учебен план за 1 клас , Училищен учебен план
за 2 клас, Училищни учебни програми за разширена подготовка за 1 клас , Училищни
учебни програми за разширена подготовка за 2 клас учебната 2017/2018 година.
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По т.2 Кривошапкова запозна присъстващите с организацията на учебния ден за
учебната 2017/2018година.
Изказвания не бяха направени.
ПС гласува: за - 9, против - 0, въздържали се - 0.
ПС реши: Приема представената организация на учебния ден за учебната ден за
2017/2018 година.
По т. 3 Кривошапкова представи класните ръководители и учителите в ПИГ и варианта
за годишната натовареност на педагогоческите специалисти по Списък – образец 1 за
учебната 2017/2018 година.
Изказвания не бяха направени.
По т. 4 Вариант за седмично разписание на учебните занятия през първия учебен срок
на учебната 2017/2018г. Деляня Мичева каза , програмата с малки корекции е готова
след направена проверка на Наредбата на МЗ.
Кривошапкова каза, че самодготовката трябва да бъде в началото на следобедните
занятия, след това дейност по интереси.
ПС гласува: за - 9, против - 0, въздързали се - 0.
ПС реши: прие седмичното разписание на учебните занятия за първия учебен
срок на 2017/2018 година.
По т.5 Предложения за форми на обучение и вариант за допълнителна подкрепа на
ученици със СОП, Галина Сивова предложи Християн Нанев Нанев от 1 клас да се
обучава в комбинирана форма с придружител – родител/ настойник; Златко Юриев
Неделчев от 1 клас да е с форма на обучение индивидуална , Тони Станиславов Троев
от 2 клас – форма на обучение – дневна със съответната учебна програма.
Други изказвания не бяха направени.
ПС гласува: за - 9, против - 0, въздържали се - 0.
ПС реши: Християн Нанев Нанев от 1 клас – форма на обучение – комбинирана
с придружител- родител/настойник; Златко Юриев Неделчев –форма на обучение –
индивидуална; Тони Станиславов Троев – дневна форма със съответната учебна
програма.
По т.6 приемане предложения за занимания по интереси- Галина Маркова предложи
заниманията по интереси да са по два часа седмично, заниманията по ИКТ да отпаднат
и тези занятия да бъдат насочени към проектно ориентирене на дейности към учебнопедагогическа интеракция.
ПС гласува: за - 9, против - 0, въздържали се - 0.
ПС реши: прие занятията по ИКТ в часовете за занимания по интереси при
целодневна организация да отпаднат и да бъдат насочени към проектно ориентиране на
дейности към учебно – педагогическа интеракция.
По т.7 избор на спортни дейности Кривошапкова предложи, съгласно чл. 92 ал.1 и чл.
14 ал.3 т.7 и ал.5 от Наредбата 4 за Учебния план, всяка седмица в часовете за спортни
дейности в първи и втори клас вида спорт да е лека атлетика
Други предложения не бяха направени.
ПС гласува: за – 9, против - 0, въздържали се - 0.
ПСреши: Приема съгласно чл. 92 ал.1 и чл. 14 ал.3 т.7 и ал.5 от Наредбата 4 за
Учебния план, за часовете за спортни дейности в първи и втори клас вида спорт лека
атлетика
По т.8 Участие на училището в НП,, Информационни и комуникационни технологии в
предучилищното и училищното образование’’ за 2017г. Галя Марковаказа ,че това,
което са прочели много им е харесало. Тази система се извършва чрез Вивакоми се
говори са абонамент на електронно учебно съдържание.
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Кривошапкова каза, че този проект е за тези училища, които нямат компютърна и
интернет осигуреност , а нашето училище има както интернет достъп и пълно покритие
,така и осигуреност с компютърни конфигурации, даже по проект на програма Еразъм +
се работи за обучение по чужд език със софтуерен продукт . Училището се нуждае от
средства ,за да изплати годишната цена за доставка на интернет .
ПС гласува: за - 9, против - 0, въздържали се - 0.
ПС реши: да се кандидатства по програма в НП,, Информационни и
комуникационни технологии в предучилищното и училищното образование’’ за 2017г
за опциите за плащане на Инретнет доставчик при вече изградена мрежа.
По т. 9 права и отговорности на родителите ,теми на първата родителска среща
Кровошапкова заяви, че родителите трябва да бъдат запознати с Училищния учебен
план,с
Правилника
за
дейността
на
училището,Годишен
план
на
училището,Декларации за началото на учебната година за отсъствията, безопастност на
движението.
По т. 10 откриване на учебната година, организация за първия учебен ден Галина
Маркова каза, че имат готовност с Димова за сценария.Във вторник с участниците ще
се проведе репетиция от 10.00ч.
Деляна Мичева предложи на първия учебен ден децата да не са с униформи , а за
избора на знаменна група предложи Красимира Йорданова Петрова от 3клас за
асистент на знаменосеца.
Добринка Димова предложи Мартин Терзийски за знаменосец,а Денелина Станчева
Станчева за асистент
ПС гласува: за - 9, против - 0, въздържали се - 0.
ПСреши: прие знаменната група :Мартин Терзийски – знаменосец
Денелина Станчева Станчева
Красимира Йорданова Петрова
След изчерпване на дневния ред заседанието на членовете на ПС бе закрито.

Секретар на ПС : Стефка Желева

Директор : Марияна Кривошапкова
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