
Препис-извлечение

Протокол № 4
Днес, 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 09:00 часа, се проведе заседание на Педагогическия 

съвет при следния дневен ред:

1. Отчет по предходни решения.
Докладва: Директорът на училището

2. Доклади на класните ръководители по приключването на първия учебен срок на 
учебната 2019/2020 година.

Докладват: класните ръководители

3. Обобщение на резултатите, направени относно диагностиката на личностното 
развитие на учениците в ПГ Св. Кл. Охридски“ -  Елхово.

Докладва: Педагогическият съветник

4. Обсъждане за участие на ПГ Св. Климент Охридски“ -  гр. Елхово в процедурата за 
кандидатстване по проект „Иновативно училище“ за периода 2020 -  2023 година.

Докладва: ст. учител Галина Кънева

5. Разни

Докладва: Директорът на училището 

На заседанието присъстваха 19 учители. Отсъстващи няма.

Председател на заседанието е госпожа Йовка Драгоева -  Директор на училището, а 
секретар -  Генка Николова.

По предложения дневен ред не бяха направени допълнения. Същият беше гласуван: „За“ 
-  19 учители; „Против“ -  0; „Въздържали се“ -  0.

По т. 1 от дневния ред ,..............................

По т. 2 от дневния ред ,..............................

По т. 3 от дневния ред ,......................... .



По т. 4 от дневния ред, г-жа Драгоева даде думата на Галина Кънева, за да направи 
пояснения относно процедурата за кандидатстване на училищата по проект „Иновативно 
училище“ за периода 2020 -  2023 година.

Г-жа Кънева подробно обясни начина и смисъла от кандидатстването по този проект. Тя 
бе подготвила основните точки по електронния вариант за участие и обърна внимание на 
актуалността на учебния материал по информатика, който ще бъде изучаван, ако училището 
бъде класирано по проекта. Г-жа Кънева добави още, че материалът който ще бъде, изучаван се 
явява част от направление STEM. Изказвания не бяха направени.

Гласуване: „За“ -  19 учители; „Против“ -  0; „Въздържали се“ -  0.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Педагогическия съвет беше закрито.

РЕШЕНИЯ:

1.

2 .

3. Педагогическият съвет реши, че одобрява участието на ПГ Св. Климент
Охридски“ -  гр. Елхово в процедурата за кандидатстване по проект 
„Иновативно училище“ за периода 2020 -  2023 година.

Секретар: /п/ Председател: /п/

/Йовка Драгоева//Г енка Николова/

Вярно с оригинала:

/Йовка Драгоева - Ди :ридски“-Елхово/


