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ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СЪВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ
„ТВОЯТ ЧАС"
ПРОТОКОЛ
№1/28.09.2017 г.
Днес, 28.09.2017 г. в сградата на ОУ „Св. Патриарх Евтимий"", град Варна" се проведе
първо заседание на съвета за обществен мониторинг „Твоят час" по Проект ВС05М2ОР0012.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене
чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1
На срещата присъстваха:
1. Силвия Станчева Баева - член на училищното настоятелство и избрана за член на
съвета „Твоят час"
2. Представители от педагогическия състав на училището, избрани за членове на
Съвета „Твоят час" с решение на ПС № 1 от 26.09.2017 г.
1.1 .Мариана Маринова - старши учител
1.2.Надежда Стоянова - старши учител
1 .З.Мариана Иванова - главен учител
1 АБонка Банкова - представител на Община Варна
3. Веселина Манолова - директор на училището със съвещателен глас
Дневен ред:
1. Избор на председател на Съвета „Твоят час"
2. Избор на секретар на Съвета „Твоят час"
3. Обсъждане на задълженията на Съвета „Твоят час"
4. Приемане на правила за работа на Съвета „Твоят час"
По първа точка от дневния ред за председател на на Съвета „Твоят час" беше
предложена г-жа Мариана Стойчева Маринова - старши учител в ОУ „Св. Патриарх Евтимий";
За избор на предложения председател гласуваха всички представители в събранието.
По втора точка от дневния ред за секретар на Съвета „Твоят час" беше предложена
г-жа Надежда Стоянова - старши учител от ОУ „Св. Патриарх Евтимий" - гр. Варна.
За избор на предложения секретар гласуваха всички представители в събранието.
По трета точка директорът на училището Веселина Манолова разясни
задълженията на съвета, съгласно Инструкцията за работа по проекта както следва:
Съветът „Твоят час" се ръководи от председател, който се избира от членовете на
учредително заседание с обикновено мнозинство.
Проект ВС05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им
за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) " - фаза 1,
финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Членовете на съвета избират от състава си и секретар.
Секретарят подпомага председателя в работата по писменото оформяне на
предложенията, насоките и препоръките на съвета и протоколирането на заседанията.
Заседанията на съвета се свикват от председателя или по искане на една трета от
членовете му. Членовете на съвета се канят на заседание на съвета от председателя.
Съветът „Твоят час" взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите.
При гласуване на решенията всеки член на съвета има право на един глас. Директорът на
училището има право на съвещателен глас.
На учредителното заседание на съвета „Твоят час" се разработват и приемат правила за
работата на съвета.
За всяко заседание на съвета „Твоят час" се води протокол, който се подписва от
председателя на съвета и участниците в заседанието.
Оригиналните протоколи и материалите към тях се съхраняват в отделен класьор към
документацията на проекта
Директорът на училището гарантира, че ще осигурява необходимите условия за
дейността на Съвета „Твоят час"
Бяха предложение следните правила за работа на Съвета:
1. Съдействие за избор на извънкласни дейности, и на специалисти за тяхното
провеждане;
2. Съдействие при избора на обучителни електронни продукти, необходими за
провеждането на извънкласните дейности;
3. Съдействие при обсъждане на графика за работа на групите по извънкласни
дейности;
4. Координация на участието на родителите в работата на групите за извънкласни
дейности и помощ за училищните екипи при организирането и провеждането на годишните
продукции на групите и на публичните изяви на учениците;
5. Обсъждане и отправяне на предложения до директора на училището за решаването
на текущи въпроси, свързани с организирането и провеждането на извънкласните дейности от
училищната програма;
6. Наблюдения върху изпълнението на училищната програма „Твоят час";
7. Даване на препоръки за подобряване организацията и провеждането на
извънкласните дейности;
8. Организиране на проучване на удовлетвореността на учениците от извънкласните
дейности и от използваните обучителни електронни продукти;
9. Изготвяне на годишен доклад с резултати от проведения мониторинг за избор на
извънкласни дейности и за участие на родителите в дейностите по училищната програма „Твоят
час" и представянето му на директора на училището и на регионалното управление на
образованието.
10. Участие в работата на педагогическия съвет на училището при обсъждане на
тематичните направления, по които училището провежда извънкласни дейности по проекта.
Взе се решение Съветът „Твоят час" да провежда сбирки веднъж на 2 месеца и да
осъществява горепосочените дейности.
_
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Проект ВС05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на ученици т е и повишаване на мотивацията им
за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) " - фаза 1,
финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж ", съфичансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Организацията на срещите се осъществява по искане на един от членовете на съвета
и/или по инициатива на директора на училището.
Решения;
1. Избира се председател на Съвета „Твоят час" - Мариана Стойчева Маринова
2. Избира се секретар на Съвета „Твоят час" - Надежда Стоянова
3. Приеха се правила за работа на Съвета „Твоят час" както следва:
Съветът „Твоят час" се ръководи от председател, който се избира от членовете на
учредително заседание с обикновено мнозинство.
Членовете на съвета избират от състава си и секретар.
Секретарят подпомага председателя в работата по писменото оформяне на
предложенията, насоките и препоръките на съвета и протоколирането на заседанията.
Заседанията на съвета се свикват от председателя или по искане на една трета от
членовете му. Членовете на съвета се канят на заседание на съвета от председателя.
Съветът „Твоят час" взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите.
При гласуване на решенията всеки член на съвета има право на един глас. Директорът на
училището има право на съвещателен глас.
На учредителното заседание на съвета „Твоят час" се разработват и приемат правила за
работата на съвета.
За всяко заседание на съвета „Твоят час" се води протокол, който се подписва от
председателя на съвета и участниците в заседанието.
Оригиналните протоколи и материалите към тях се съхраняват в отделен класьор към
документацията на проекта.
Бяха приети следните правила за работа на Съвета:
1. Съдействие за избор на извънкласни дейности, и на специалисти за тяхното
провеждане;
2. Съдействие при избора на обучителни електронни продукти, необходими за
провеждането на извънкласните дейности;
3. Съдействие при обсъждане на графика за работа на групите по извънкласни
дейности;
4. Координация на участието на родителите в работата на групите за извънкласни
дейности и помощ за училищните екипи при организирането и провеждането на годишните
продукции на групите и на публичните изяви на учениците;
5. Обсъждане и отправяне на предложения до директора на училището за решаването
на текущи въпроси, свързани с организирането и провеждането на извънкласните дейности от
училищната програма;
6. Наблюдения върху изпълнението на училищната програма „Твоят час";
7. Даване на препоръки за подобряване организацията и провеждането на
извънкласните дейности;
8. Организиране на проучване на удовлетвореността на учениците от извънкласните
дейности и от използваните обучителни електронни продукти;
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9. Изготвяне на годишен доклад с резултати от проведения мониторинг за избор на
извънкласни дейности и за участие на родителите в дейностите по училищната програма „Твоят
час" и представянето му на директора на училището и на регионалното управление на
образованието.
10. Участие в работата на педагогическия съвет на училището при обсъждане на
тематичните направления, по които училището провежда извънкласни дейности по проекта.
11. Съветът „Твоят час" да провежда сбирки веднъж на 2 месеца и да осъществява
горепосочените дейности.
12. Организацията на срещите се осъществява по искане на един от членовете на съвета
и/или по инициатива на директора на училището.

Председател на заседанието: ...,.
МариаТйа ах^р н о в а
Протоколчик:
I П
Надежда Стоянова
Присъствали:
1. Мариана Иванова
2. Силвия Баева
3. Бонка Банкова
4. Веселина Манолова
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