НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - ЧИРПАН

ПРОТОКОЛ № 13 / 12.09.2017г.
Днес, 12.09.2017г. 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. Има необходимия кворум за провеждане на заседанието.
Председателят на ПС предложи заседанието да премине при следния дневен ред:

1. Избор на секретар на ПС за учебната 2017- 2018 учебна година.
2. Осъждане с предложение за приемане на Програмна система за предучилищна
група към НУ “ Св.Климент Охридски”за учебната 2017-2018г.
3. Обсъждане с предложение за приемане на Правилник за дейността на училището
за 2017-2018 учебна година.
4. Обсъждане с предложение за приемане на Годишния план за дейността на
училището за 2017-2018 учебна година.
5. Обсъждане с предложение за приемане на вариант за индивидуален учебен план
и учебна програма , седмична натовареност за учениците Християн Нанев и
Златко Юриев със СОП в първи клас и Тони Станиславов от 2 клас за 2017-2018
учебна година.
6. Обсъждане с предложение за приемане на Мерки за повишаване качеството на
образованието за 2017-2018 учебна година.
7. Обсъждане с предложение за приемане на Програма за превенция на ранно
напускане на училище за 2017-2018 учебна година.
8. Обсъждане с предложение за приемане на Програма за предоставяне на равни
възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за
2017-2018 учебна година.
9. Обсъждане с предложение за приемане на предложения за занимания по
интереси за 2017-2018 учебна година и приемане на Годишна училищна
програма за целодневна организация на учебния ден за 2017-2018 учебна година.
10. Определяне на членовете на постоянно действащите комисии за 2017-2018
учебна година.
11. Приемане планове на комисиите за 2017-2018 учебна година.
12. Приемане на графици за работно време, дежурства, часове за спортни дейности
и други за 2017-2018 учебна година.
13. Приемане на Механизъм за идентифициране на инересите на учениците проект
“ Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за
учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /
ТВОЯТ ЧАС- ФАЗА 2/ по оперативна програма “ Наука и образование за
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интелигентен растеж” 2014-2020 и определяне на педагодическите специалисти
от училището за членове в Съвет “ Твоят час” за 2017-2018 учебна година.
По т. 1. Избор на секретар на ПС за учебната 2017- 2018 учебна година. Директорът на
училището предложи секретар на ПС за учебната 2017-2018г. да бъде Стефка
Атанасова Желева- старши учител ПГ в НУ „ Св. Климент Охридски“. Други
предложения не бяха направени.
ПС гласува: За – 9

/ Против – 0

/ Въздържали се – 0

ПС реши: Приема за секретар на ПС за учебната 2017-2018г. Стефка
Атанасова Желева.
По т.2

Осъждане с предложение за приемане на

Програмна система за

предучилищна група към НУ “ Св.Климент Охридски”за учебната 2017-2018г. Стефка
Желева- старши учител в подготвителна група предложи актуализация на Програмна
система за предучилищна група за учебната 2017-2018г.
ПС гласува: За – 9
ПС реши:

/ Против – 0

/ Въздържали се – 0

Приема Програмна система за предучилищна група за учебната

2017-2018г.
По т. 3 Обсъждане с предложение за приемане на Правилник за дейността на
училището за 2017-2018 учебна година. Деляна Мичева изложи основните акценти ,
които са заложени в Правилника и предложи в Правилника да се допълнят членове за
осъществяването на организирани излизания извън училище в населеното място и в
други населени места, правила за записване и отписване на учениците, правила за
училищния план- прием. Други предложения не бяха направени.
ПС гласува: За – 9
ПС реши:

/ Против – 0

/ Въздържали се – 0

Приема Правилник за дейността на училището за 2017-2018 учебна

година
По т. 4.

Обсъждане с предложение за приемане на Годишния план за дейността на

училището за 2017-2018 учебна година. Галина Маркова изложи съдържанието и
основите акценти в проекта за Годишен план на училището, Училищната програма за
обща подкрепа на деца и ученици от НУ „ Св. Климент Охридски“ , Училищна
програма
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„Св.Климент Охридски“гр.Чирпан за учебната 2017-2018г.
ПС гласува: За – 9
ПС реши:

/ Против – 0

/ Въздържали се – 0

Приема Годишен план за дейността на училището за 2017-2018 учебна

година, Училищната програма за обща подкрепа на деца и ученици от НУ „ Св.
Климент Охридски“ , Училищна програма за прилагане на институционалните
политики за подкрепа на гражданското,здравното,екологичното и интеркултурното
образование в НУ „Св.Климент Охридски“гр.Чирпан за учебната 2017-2018г.
По т. 5 Обсъждане с предложение за приемане на вариант за индивидуален учебен план
и учебна програма , седмична натовареност за учениците Християн Нанев и Златко
Юриев със СОП в първи клас и Тони Станиславов от 2 клас за 2017-2018 учебна
година. Деляна Мичева, член на координиращия екип в НУ „ Св.Климент Охридски“,
предложи за децата , които са с решения на ТЕЛК – Християн Нанев и Златко Юриев, и
е необходим придружител, до изпращането на специалисти за формиране на екипи за
подкрепа на личностното развитие от РЦПППО , определяне на форми на обучение,
учебни планове и учебни програми, с цел да се осъществява с тези деца някаква форма
на педагогическо взаимодействие и същевременно да се спазят правата и на децата със
СОП, и на децата от паралелката за нормално протичане на учебен процес, да се
предложат на родителите варианти за педагогическо взаимодействие с график на
индивидуални часове и възможност за социализиране във времето за организиран
отдих. За Тони Станиславов от втори клас не е необходимо създаването на подобен
вариант за педагогическо взаимодействие до формирането на екип.
ПС гласува: За – 9
ПС реши:

/ Против – 0

/ Въздържали се – 0

Приема Вариант за педагогическо взаимодействие за Християн Нанев от 1

клас и Вариант за педагогическо взаимодействие за Златко Юриев от 1 клас.
По т. 6 Обсъждане с предложение за приемане на Мерки за повишаване качеството на
образованието - Галина Сивова представи проект.
ПС гласува: За – 9
ПС реши:

/ Против – 0

/ Въздържали се – 0

Приема Мерки за повишаване качеството на образованието в НУ “ Св.

Климент Охридски” гр. Чирпан за учебната 2017-2018г.
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По т. 7 Обсъждане с предложение за приемане на Програма за превенция на ранно
напускане на училище -Галина Сивова представи проект.
ПС гласува: За – 9
ПС реши:

/ Против – 0

/ Въздържали се – 0

Приема Програма за превенция на ранно напускане на училище на НУ “

Св. Климент Охридски” гр. Чирпан за учебната 2017-2018г.
По т. 9 Обсъждане с предложение за приемане на предложения за занимания по
интереси за 2017-2018 учебна година. Галина Маркова представи вариант за Годишна
училищна програма за целодневно обучение с включени предложения за занимания по
интереси, като се обоснова ,че заниманията по интереси трябва да са ориентирани към
проектните дейности по учебния план с акцент на игровата организация за постигане
на

интегрирано включване на всички умения , способности и компетентности на

учениците в дейност.
ПС гласува: За – 10
ПС реши:

/ Против – 0

/ Въздържали се – 0

Приема Годишна училищна програма за целодневно обучение с включени

предложения за занимания по интереси:
1 клас ПИГ – занимания по интереси , обхващащи проектно ориентирани дейности (
ПОД) в направленията:
« Занимателна математика»
« Аз и природата»
« Занимателна азбука»
« Рисувам и уча английски език»
« Изобразителна дейност»
2 клас ПИГ – занимания по интереси , обхващащи проектно ориентирани дейности (
ПОД) в направленията:
« Занимателна математика»
« Забавен български език»
« Рисувам и уча английски език»
« Опознай природата»
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„ Светът на приказките“
3 клас ПИГ – занимания по интереси , обхващащи проектно ориентирани дейности (
ПОД) в направленията:
« Знаем български»
« Забавна математика»
«Рисувам и уча английски език»
« Природен свят»
« Аз и обществото»
„ Светът на приказките“
4 клас ПИГ – занимания по интереси , обхващащи проектно ориентирани дейности (
ПОД) в направленията:
« Занимателна математика»
« Знаем български»
« Рисувам и уча английски език»
« Информационни технологии»
«Природен свят»
«Аз и обществото»
По т. 10.

Определяне на членовете на постоянно действащите комисии за 2017-

2018 учебна година. Директорът предложи:
Координиращ екип в състав : Деляна Мичева и Добринка Димова;
Комисия по БДП:
председател: Пепа Стефанова
членове: Стефка Желева, Добринка Димова
Комисия по защита от бедствия:
председател: Марияна Кривошапкова
секретар Татяна Танева
членове: Пепа Стефанова, Янета Сивенова
Комисия по БУВОТ:
председател: Галина Маркова
членове: Стефка Желева, Йорданка Грозева
Комисия по хигиена:
5

председател : Стефка Желева
членове Йорданка Грозева ,Галина Маркова
Постоянно действащата експертна комисия:
Добринка Димова, Деляна Мичева, Татяна Танева;
Етична комисия:
Янета Сивенова, Добринка Димова, Пепа Стефанова
Координационния съвет към НУ « Св.Климент Охридски»:
Галина Маркова, Галина Сивова, Пепа Стефанова
ПС гласува: За – 9 / Против – 0
ПС реши:

/ Въздържали се – 0

Приема членовете на комисиите , както следва:

Координиращ екип в състав : Деляна Мичева и Добринка Димова;
Комисия по БДП:
председател: Пепа Стефанова
членове: Стефка Желева, Добринка Димова
Комисия по защита от бедствия:
председател: Марияна Кривошапкова
секретар Татяна Танева
членове: Пепа Стефанова, Янета Сивенова
Комисия по БУВОТ:
председател: Галина Маркова
членове: Стефка Желева, Йорданка Грозева
Комисия по хигиена:
председател : Стефка Желева
членове Йорданка Грозева ,Галина Маркова
Постоянно действащата експертна комисия:
Добринка Димова, Деляна Мичева, Татяна Танева;
Етична комисия:
Янета Сивенова, Добринка Димова, Пепа Стефанова
Координационния съвет към НУ « Св.Климент Охридски»:
Галина Маркова, Галина Сивова, Пепа Стефанова
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По т. 11.

Приемане

планове

на

комисиите

за

2017-2018

учебна

година.

Председателите на комисиите предложиха планове за учебната 2017-2018г. Добринка
Димова предложи Правилник за вътрешния трудов ред. Янета Сивенова - План за
квалификация. Директорът предложи план за контролната дейност на директора за
учебната година.
ПС гласува: За – 9
ПС реши:

/ Против – 0

/ Въздържали се – 0

Приема плановете на комисиите за учебната 2017-2018г. , както следва:

План за защита от бедствия.
План на комисията за осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
План на комисията по БДП
План на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни, Координационен механизъм и план за работа и действия при деца в
риск и за превенция на училищния тормоз.
План за квалификационната дейност
План за контролната дейност на директора
Правилник за вътрешния трудов ред
По т. 12.

Приемане на графици за работно време, дежурства, часове за спортни

дейности и други за 2017-2018 учебна година. Янета Сивенова представи варианти на
графици.
ПС гласува: За – 10
ПС реши:

/ Против – 0

/ Въздържали се – 0

Приема:

График работно време
График за дежурствата на учители и учители в ПИГ
График за провеждане на час за спортни дейности
График за часовете по гражданска защита и безопасност на движението по пътя и теми

График за час за консултации с родителите, учебна документация.
По т. 13.

Приемане на Механизъм за идентифициране на интересите на учениците

проект “ Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за
учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /
ТВОЯТ ЧАС- ФАЗА 2/ по оперативна програма “ Наука и образование за интелигентен
растеж” 2014-2020 и определяне на педагогическите специалисти от училището за
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членове в Съвет “ Твоят час” за 2017-2018 учебна година директорът на училището
предложи за членове на съвет „ Твоят час „ Пепа Стефанова и Йорданка Грозева и
изложи съдържанието и времевия график на механизъм за идентифициране интересите
на учениците.
ПС гласува: За – 9

/ Против – 0

/ Въздържали се – 0

ПС реши: Приема Механизъм за идентифициране на интересите на учениците проект
“ Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез
дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности / ТВОЯТ ЧАСФАЗА 2/ и за членове на съвет „Твоят час „Пепа Стефанова и Йорданка Грозева

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Секретар на ПС : Стефка Желева

Директор : Марияна Кривошапкова
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