
П р о т о к о л  
№ 11 /05.09.2018 година

Днес,05.09.2018 г. от 9.00 часа се проведе заседание на педагогическия съвет при 
ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий” -  с. Девене

Присъстващи членове на педагогическия съвет -  15 
Отсъстващи : няма

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

Дневен ред:
1 .Решение относно работата по Националната програма,,Без свободен час”, модул „Без 
свободен час в училище”.
2. Приемане на училищна програма за часовете , които не се водят от учители -  специалисти по 
време на заместване на отсъстващ учител , с включени теми по гражданско, здравно 
образование и когнитивно развитие на учениците по Националната програма ” Без свободен 
час,” модул „Без свободен час в училище”.
3. Вземане решение относно цената на купоните в училищния стол.
4. Избор на комисия по квалификационната дейност.
5. Приемане на Годишен план за дейността на ОбУ за 2018/2019 учебна година.
6. Приемане на Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците през 

2018/2019 година.
7. Приемане на Училищен план за образователна интеграция.
8. Приемане на индивидуални планове на ученици със СОП в VIII и IX клас.

По предложения дневен ред не бяха внесени други точки за разглеждане.
Гласували: „за” -11, „против” -  няма, „ въздържали се” -  няма.

По 1 т.от дневния ред г-жа Климова припомни положителните страни за работа по 
Националната програма„Без свободен час”, модул „Без свободен час в училище”.
Г-жа Силвия Панова изказа мнение , че работата по тази програма е ползотворна , тъй като 
винаги има заместващи учители и учениците са ангажирани.Затвърдяват се и се разширяват 
техните знания за здравето и правата им като граждани.

По 2-ра точка г-жа Пенка Димитрова предложи на ПС изготвена Училищна програма за 
часовете , които не се водят от учители -  специалисти по време на заместване на отсъстващ 
учител , с включени теми по гражданско, здравно образование и когнитивно развитие на 
учениците по Националната програма„Без свободен час”, модул „Без свободен час в училище”.

По 3-та точка постъпи предложение от г-жа М.Ангелава,купоните за обедното хранене на 
учениците от гр.Враца , Чирен и Три кладенци ,включени в целодневната форма на обучение да 
бъдат безплатни.Учениците от с. Девене , включени в целодневната организация на обучение 
да заплащат по 1,25 лева за купон. Поевтиняването при тях е 50% от реалната цена на купона. 
Г-жа Климова разясни на присъстващите кое налага това. Размерът е съобразен с 
възможностите на училищния бюджет.
По четвърта точка г-жа Нонка Георгиева предложи в комисията по квалификационна дейност 
да бъдат включени: Валерия Узунова, Цецка Евтимова и Василка Генова.
По 5-та точка докладва Силвия Панова.Тя запозна присъстващите педагогически специалисти с 
Годишен план за дейността на ОбУ за 2018/2019 учебна година.
По 6-та точка се изказа г-жа Пенка Димитрова, която предложи да се приеме Училищна 
програма за подобряване на резултатите на учениците през 2018/2019 година.
По т.7 г-жа Нонка Георгиева предложи Училищен план за образователна интеграция.
По 8-ма точка докладва Цецка Евтимова -
Приемане на индивидуални планове на ученици със СОП в VIII и IX клас.



Г- жа Климова предложи на педагогическия съвет да гласува по отделните точки от 
дневния ред:

1. Решение относно работата по Националната програма„Без свободен час”, модул „Без 
свободен час в училище”.
ПС гласува:
„за”-15, „против” -  няма , „въздържали се” -  няма.

2. Приемане на училищна програма за часовете , които не се водят от учители -  
специалисти по време на заместване на отсъстващ учител , с включени теми по 
гражданско, здравно образование и когнитивно развитие на учениците по Националната 
програма ” Без свободен час,” модул „Без свободен час в училище”.
ПС гласува :
„за”-15, „против” -  няма, „въздържали се” -  няма.
3. Вземане решение относно цената на купоните в училищния стол.
Купоните за обедното хранене на учениците от гр.Враца , Чирен и Три кладенци ,включени в 
целодневната форма на обучение да бъдат безплатни.Учениците от с. Девене , включени в 
целодневната организация на обучение да заплащат по 1,25 лева за купон. Поевтиняването при 
тях е 50% от реалната цена на купона.
Гласували” „за „ -15, „против „ -  няма , „ въздържали се „ -  няма.
4. Избор на комисия по квалификационната дейност.
Председател: Ваня Климова
Гласували” „за „ -15, „против „ -  няма, „ въздържали се „ -  няма.
Членове:
1 .Цецка Евтимова
Гласували” „за „ -15, „против „ -  няма, „ въздържали се „ -  няма.
2. Валерия Узунова
Гласували” „за „ -15, „против „ -  няма, „ въздържали се „ -  няма.
3. Василка Генова
Гласували” „за „ -15, „против „ -  няма , „ въздържали се „ -  няма.
5. Приемане на Годишен план за дейността на ОбУ за 2018/2019 учебна година.
Гласували” „за „ -15, „против „ -  няма, „ въздържали се „ -  няма.
6. Приемане на Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците през 

2018/2019 година.
Гласували” „за „ -15, „против „ -  няма , „ въздържали се „ -  няма.
7. Приемане на Училищен план за образователна интеграция.
Гласували” „за „ -15, „против „ -  няма, „ въздържали се „ -  няма.
8. Приемане на индивидуални планове на ученици със СОП в VIII и IX клас.
Гласували” „за „ -15, „против „ -  няма, „ въздържали се „ -  няма.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.


