
Протокол от заседание на педагогическия съвет

П р о т о к о л  
№ 4/18. 12.2017 година

Днес 18.12.17 г. от 17 часа се проведе заседание на педагогическия съвет при
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” -  с. Девене

Присъстващй членове на педагогическия съвет -  15
Отсъстващи : Яна Иванова /болнични/,замествана от Валерия Узунова

Според броя на присъстващите заседанието има кворум и може да се проведе и да вземе решения.

Дневен ред :

1 .Вземане на решение за кандидатстване за иновативно училище за учебната 2018/2019 година.
2.Приемане на План и Мерки за сигурност, съгласно изискванията на чл.З на Наредба №8121з-1225 

от 27.09.2017 г. при противодействие на тероризма.

По предложения дневен ред не бяха внесени други точки за разглеждане.
Гласували” „за „ -15, „против „ -  няма, „ въздържали се „ -  няма.

По 1-ва точка г-жа Нонка Георгиева Предложи на ПС училището да кандидатства за новата учебна година 
2018/2019 за иновативно. Да използваме нова модерна образователна среда, да внедрим използването на 
адаптивна система на обучение на Рго§гапнгат.сот, която се нагажда съгласно индивидуалните познания и 
умения на всяко дете. В обучителната система е вграден изкуствен интелекти по този начин всяко дете 
получава индивидуална помощ и адаптирани по трудност задачи. Игровият метод е изключително подходящ. 
Герои помагат на децата да осъзнаят сложни на пръв поглед понятия. Използването му гарантира 
заинтересованост у децата, задържане на техния интерес и постигане на по-високи, трайни резултати. Децата 
ще придобият самочувствие, удовлетвореност и креативно мислене.

По 2-ра точка г-жа Мая Ангелова представи разработен План и Мерки за сигурност при противодействие 
на тероризма.

След дебатиране по 1 и 2 точка председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване.

ПС гласува:
1.Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Девене да кандидатства за иновативно училище за 

учебната 2018/2019 година. \
Гласували” „за „ -15, „против „ -  няма, „ въздържали се „^няма.

2.Приемане на План и Мерки за сигурност, съгласно изискванията на чл.З на Наредба №8121з-1225 
от 27.09.2017 г при противодействие на тероризма.


