
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК 
ул. „Константин Величков" №44 Я034 987888 

E-mai: nupaisijpz@abv.bg 

Препис 

ПРОТОКОЛ № 3 ПС 

24.01.2019 год. 

Днес, 24.01.2019 година, се проведе заседание на ПС в НУ „Отец Паисий" град 
Пазарджик. Присъства 29 членове, отсъстващи 1 - / в отпуск,болест /. 
Има кворум за вземане на решения. 
Начало на ПС - 18.00ч., гр. Пазарджик 

Предложен бе следния дневен ред: 

1.Отчитане на решенията на ПС с протокол №2/04.12.2018г.; 
Докладва: Директор 

2.Запознаване на ПС с проект на предложение за включване на НУ „Отец Паисий", 
гр. Пазарджик в мрежата на иновативните училища; 

Докладва: Директор 

3.Обсъждане на избор на занимания по интереси, идентифицирани от НУ „Отец 
Паисий", гр. Пазарджик чрез анкета проведена с учениците и предлаганите ЗИ от 
учителите /заявена готовност, определяне на ръководителите на групи, брой занимания 
седмично за втори учебен срок и общ брой часове, продължителност/. 

Докладва: Директор и 
педагог, специалисти 

4.Обсъждане на отчет-бюджет 4 тримесечие на 2018г. 
Докладва: Счетоводител 

Към дневния ред не бяха направени допълнения. Същият бе подложен на 
гласуване. 

Гласували: „за" - 29 членове 
„против"- няма 
„въздържали се„ - няма 

ПС приема предложения дневен ред без допълнения и без възражения. 

По т.1от ДР и в изпълнение на решения №1 и №2 взети на ПС с протокол №2 
от 04.12.2018г. г-жа Танчева отчете изпълнение в срок. Работната група за разработване 
на училищен проект за иновации, утвърдена със заповед на директора №158/ 
05.12.2018г. е подготвила работен вариант на формуляр за включване на училището в 
мрежата на иновативните училища и ПС ще бъде запознат в днешното заседание, 
съгласно дневен ред , т. 2. 

В изпълнение на решение №3 на ПС в протокол №2 от 04.12.2018г. са приети 
дейности за преодоляване на дефицитите в компетентностите по отделните учебни 
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предмети. Същите се прилагат от учителите и е отразено в констативните протоколи за 
КД на директор и заместник директор. 

Изпълненията на решения на ПС от протокол №2 от 04.12.2018г. бяха 
подложени на гласуване: 

Гласували: „за" - 29 членове 
„против" - няма 
„въздържали се„ - няма 

По т.2 г-жа Танчева - директор на училището запозна членовете на ПС с 
проектното предложение за иновация. Тя е насочена към Доброволци и скаути в 
извънкласна и извънучилищна дейност като процеси на предаване на социален опит и 
развитие. Те са възможност, както на умения, така и на основна човешка потребност, 
начин на учене, на придобиване на знания и умения през целия живот. За учениците 
това са преживявания, които увеличават интереса и ангажираността с науката, 
увеличаване на постиженията без да се използват учебници, т.е. могат да се учат, да 
участват, да се забавляват и преживяват в неформална среда. От значение са моментите 
на натрупване на споделен социален опит, на развитие и възрастване, духовно 
удовлетворение, осъзнати жестове на дарителство, участие в приключения и 
предизвикателства. 

Използването на Доброволци и Скаути като иновация е част от неформалното 
образование и формирането на личността на децата, която е основна цел и мисия на 
образователната политика. Иновативните методи ще развият и утвърдят ценности като 
приобщаването и чувството за европейска гражданска принадлежност. У учениците ще 
се формират умения за управление на времето, работа в екип и ефективно общуване, 
солидарност, говорене пред публика, изобретателност, творческо мислене, социални и 
здравни компетентности. Учениците ще бъдат стимулирани да даряват своите умения и 
труд в подкрепа на достойни каузи, а времето, отделено като доброволци и скаути, ще 
има висока добавена стойност. Натрупаният опит ще стимулира широтата на 
възприятията и е връзката между доброволчество, скаутство и образование. 
Иновативният план е за две години. 
- учебна 2019/2020г. 
-учебна 2020/2021г. 

2 клас 
- доброволци (24 ученици, ст. учител Диана Тилева) 
- доброволци (24 ученици, ст. учител Елена Бишурова) 
3 клас 
- скаути 
(25 ученици, ст. учител Бранимира Троянова) 

В проекта ще се включат педагогически съветник, ресурсен учител, родители, 
представители на обществения съвет и партньорски организации. 
Класните ръководители на предложените иновативни паралелки да запознаят 
родителите с плана за иновация и да получат от тях декларация за съгласие. 
Не постъпиха други изказвания и предложения по т.2. 

По т. 2 от ДР, директорът на училището подложи на гласуване проектното 
предложение за иновация. 

Гласували: 
„за" - 29 членове 
„против" - няма 
„въздържали се" - няма 
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По т. 3 от ДР госпожа Танчева запозна членовете на ПС с промените в Наредба 
за приобщаващо образование и Наредба за финансиране на институциите и 
въвеждането на нови регламенти, свързани със заниманията по интереси и с 
финансирането им чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. След 
иницииране на процес по идентифициране на занимания по интереси на работно 
съвещание, в които учениците желаят да бъдат включени въз основа на анкета 
разработена от училището и осъществена от класните ръководители, резултатите са 
следните: 

21% от учениците желаят да бъдат включени в следните области на ЗИ: 
- Математика - Математическо моделиране- 15 ученици; 

Технологии- Моят езиков свят- 13 ученици; 
- Екологично образование и здравословен начин на живот - Екология-15 ученици; 
- Дигитална креативност - Дигитални умения- 15; 
- Изкуства и култура - Сценични и танцови изкуства- 12; 

Директорът уведоми ПС, че на училището е създаден профил в електронната 
платформа class.mon.bg и представителя на ПС определен със заповед на директора е 
Бранимира Троянова. 
Търсените ЗИ от учениците след обобщаване на анкетата са посочени в сайта и 
одобрени от определения представител на ПС. 

По т. 3 от ДР Директорът на училището подложи на ПС да одобри търсените от 
учениците занимания по интереси, идентифицирани от НУ „Отец Паисий" - гр. 
Пазарджик. 

Гласували: 
„за" - 29 членове 
„против"- няма 
„въздържали се" - няма 
Г-жа Танчева даде възможност на педагогическите специалисти да заявяват своята 

готовност за регистриране в срок до 28.01.2019г. предлаганите от тях занимания по 
интереси,съгласно указанията. 
Да бъдат създадени 5 групи за ЗИ за периода на 2 учебен срок от 05.02.2019г. до 
31.05.2019г., 14 учебни седмици- 2 часа седмично и продължителност на часа съгласно 
дневен режим за съответния клас. Предлаганите ЗИ и ръководителите на групи да са в 
съответствие с търсените от учениците. Следните учители заявиха готовността си за 
създаване на групи за ЗИ: 
1 .Иванка Величкова 
Математика - Математическо моделиране - Математиката лесна и интересна 
Търсени от децата: Заявили интерес 15 ученици. 
2.Иванка Търкаланова 
Технологии - Езиков свят - Моят езиков свят 
Търсени от децата: Заявили интерес 13 ученици. 
3 .Наташа Маркова 
Екологично образование и здравословен начин на живот - Екология - Природата - наш 
дом и училище. Търсени от децата: Заявили интерес 15 ученици. 
4.Саша Ангелова 
Дигитална креативност - Дигитални умения - Компютърът- прозорец към света 
Търсени от децата: Заявили интерес 15 ученици. 
5.Марияна Атанасова 
Изкуства и култура - Сценични и танцови изкуства - Мажоретен състав. Търсени от 
децата: Заявили интерес 12 ученици. 
Представителят на ПС в 3 дневен срок от заявяване на предлаганите от учителите ЗИ, 
да генерира справка за съответствие между предлаганите и търсените ЗИ. 
Ръководителите на групи да запознаят родителите на учениците заявили желание, да 
изискат декларация за съгласие от тях и изготвят тематични програми. 
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Поради иепостъпили други предложения се премина към гласуване. 
Гласували: 
„за" - 29 членове 
„против" - няма 
„въздържали се" - няма 

По т.4 от ДР счетоводителят на училището г-жа Василка Бобева запозна 
членовете на ПС с Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2018г. 
Представи ясна и точна информация за финансовото състояние на училището с пълното 
наименование на планираните разходи по бюджета /параграфи и под параграфи/. 
Училище, ПГ и ресурсно подпомагане- 870 087 лева. За работни заплати са 
изразходвани 551 850 лева, за СБКО - 23 248лева, за обезщетения 38 502 лева. План 
параграф 10-00/издръжка/- 133327 и отчет 111444 лева. 
Всичко бюджет училище + ПГ и Ресурсно подпомагане-870087лв. - план и 857548-
отчет. Преходен остатък 12539лв. - целеви средства по национални програми 
/изграждане на безжични мрежи и музеите, като образователна среда/. 
Училището е участвало през 2018г. за осигуряване на допълнително финансиране по 5 
национални програми: 
НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда"; 
Модул „ Ученически шкафчета"; 
Модул „Музеите, като образователна среда"; 
НП „Квалификация"; 
НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование" 

Изграждане на безжична мрежа 
- Закупуване на техника и образователен софтуер 

НП - Обезщетения на персонала; 
НП - Осигуряване на училищен плод и мляко; 

Така направеният финансов отчет на бюджет за 4 тримесечие на 2018г. бе 
подложен на гласуване и приемане. 
Гласували: 
„за" - 29 членове 
„против" - няма 
„въздържали се" - няма 

ПС реши: 
1 .Приема отчет на изпълнените решения от Протокол №2/04. 
2.Одобрява предложения проект на план за иновация на НУ „Отец Паисий", гр. 
Пазарджик с цел- Утвърждаване на иновативно начално училище като предпочитано, 
конкурентноспособно и модерно чрез осигуряване на качествено и достъпно 
образование, критично мислене, училищно лидерство, формиращо у учениците 
национални и общочовешки добродетели. 
Идентифицирайки проблема за необходимост от духовно и физическо израстване и 
допълване на това, което образователната система пропуска- житейски опит. Чрез 
използване на доброволци и скаути като използвани методи на обучение в 
извънкласните и извънучилищни дейности да се създаде възможност за увеличаване на 
социалните и гражданските компетентности на учениците, обмен на ценности и идеи 
свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда. 
Продължителността на проекта е за две години, със следните ученици и учители: 
-учебна 2019/2020г. 
-учебна 2020/2021г. 
2 клас 
- доброволци (24 ученици, ст. учител Диана Тилева) 
- доброволци (24 ученици, ст. учител Елена Бишурова) 
3 клас 
- скаути (25 ученици, ст. учител Бранимира Троянова) 
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В проекта ще се включат педагогически съветник, ресурсен учител, родители, 
представители на обществения съвет и партньорски организации. 
Проектното предложение да бъде публикувано на официалната страница на 
програмата - Иновативни училища. 
Класните ръководители на предложените иновативни паралелки да запознаят 
родителите с плана за иновация и да получат от тях декларация за съгласие. 

Отговорник: работна група за разработване 
на училищен проект и директор 

Срок: 31.01.2019г. 

З.ПС одобрява търсените от учениците занимания по интереси, идентифицирани 
от НУ „Отец Паисий" - гр. Пазарджик. 
Педагогическите специалисти заявяват своята готовност да регистрират в срок до 
28.01. предлаганите от тях занимания по интереси,съгласно указанията. 
Представителят на ПС в 3 дневен срок от заявяване на предлаганите от учителите ЗИ, 
да генерира справка за съответствие между предлаганите и търсените ЗИ. 
ПС прие да бъдат създадени 5 групи за ЗИ за периода на 2 учебен срок от 05.02.2019г. 
до 31.05.2019г., 14 учебни седмици- 2 часа седмично и продължителност на часа 
съгласно дневен режим за съответния клас. Предлаганите ЗИ и ръководителите на 
групи са в съответствие с търсените от учениците, както следва: 
1 .Иванка Величкова 
Математика - Математическо моделиране - Математиката лесна и интересна 
Търсени от децата: Заявили интерес 15 ученици. 
2.Иванка Търкаланова 
Технологии- Езиков свят - Моят езиков свят 
Търсени от децата: Заявили интерес 13 ученици. 
3.Наташа Маркова 
Екологично образование и здравословен начин на живот - Екология - Природата - наш 
дом и училище. Търсени от децата: Заявили интерес 15 ученици. 
4.Саша Ангелова 
Дигитална креативност - Дигитални умения - Компютърът- прозорец към света. 
Търсени от децата: Заявили интерес 15 ученици. 
5.Марияна Атанасова 
Изкуства и култура - Сценични и танцови изкуства - Мажоретен състав. Търсени от 
децата: Заявили интерес 12 ученици. 
Ръководителите на групи да запознаят родителите на учениците заявили желание, да 
изискат декларация за съгласие от тях и изготвят тематични програми. 

Отговорник: педагогически специалисти и 
представител на ПС; 

Срок: 28.01.2019г. 

4. Прие направения отчет за изпълнение на бюджет за четвърто тримесечие на 
2018г. Справката по изпълнение на бюджет за 2018г. да бъде публикувана на 
сайта на училището. 

Отговорник: ЗДУД 
Срок: 31.01.2019г. 

Поради изчерпване на дневния ред и непостъпили други предложения по 
него заседанието на ПС беше закрито в 19.30 часа. 

Галина Дудова ЯП ДинкаТа^ 
Секретар на ПСг | Дирекйюр наМУ „ Отец Паисий' 

/ гр. П^з^рджик 


