
ПРОТОКОЛ № 6  
OT ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

КЪМ ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“, ГРАД ПЛОВДИВ 
 

Днес, 17 януари 2019 г. в ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив, се проведе заседание 
на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив. 
Общ брой на членовете на Обществения съвет: 5 
Присъстващи: 3 
Георги Стоев 
Гинка Байракова 
Александър Стойчев 
 На заседанието на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив 
присъстват Катерина Василева – Директор на ОУ „Екзарх Антим I“ и Диана Смиленова 
– Заместник-директор, АСД  в ОУ „Екзарх Антим I“. 

Заседанието протича при следния дневен ред: 
1. Разглеждане и обсъждане на предложение за кандидатстване на училището за 

включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2019/2020 г. и 
изготвяне на мнение от Обществения съвет. 

Г-н Стоев - Председател на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ даде 
думата на г-жа Катерина Василева – Директор на ОУ „Екзарх Антим I“ да запознае 
Обществения съвет с предложението за кандидатстване на училището за включване в 
мрежата на иновативните училища на България за учебната 2019/2020. 

Г-жа Василева представи идейното предложение на екипа на училището с име 
„Учене навсякъде по всяко време“. Иновацията предвижда нови елементи по отношение 
на организацията на обучението в 1 клас и в 5 клас, а именно: седмично разписание, в 
което ежедневно ще има по два последователни часа по един и същ учебен предмет за 
учениците в 1 клас и по три последователни часа веднъж седмично през първи учебен 
срок и по два последователни часа веднъж седмично през втори учебен срок за нов 
учебен предмет за учениците в 5 клас. По нов начин се организира и образователната 
среда за включените в иновацията ученици. За учениците в 1 клас тя ще бъде променена 
чрез обособяване на образователни зони в стаята: Роден език (Български език и 
литература), Математика, Наука (Околен свят), Изкуства (Музика, Изобразително 
изкуство), Технологии и предприемачество, Чужд език (Английски език) и оформяне на 
два къта: за почивка и за експерименти. Учебните комплекти, утвърдени от МОН, се 
допълват със специфични за метода Монтесори материали, с определена 
последователност и разпределени по тематичните образователни зони. Образователната 
среда за учениците в 5 клас се променя в креативна класна стая, в която учениците чрез 
електронни преносими устройства имат възможност за работа в групи, за дискусии и 
комуникация, за търсене на информация извън учебниците, за създаване и споделяне на 
съдържание, за творческо представяне на резултатите, за учене навсякъде и по всяко 
време. Учителят, чрез отделно устройство и проектор, визуализира, проследява, 
наставлява, задава задачи и проверява напредъка на учениците. Г-жа Василева 
информира присъстващите, че се предвижда прилагане на два нови метода на 
преподаване: Монтесори за учениците в първи клас и проектно-базирано обучение за 
учениците в 5 клас. По метода Монтесори се прилага тристъпков урок, съчетан с 
материали, презентирани от  учителя както индивидуално, така и групово. При проектно-



базираното обучение учениците работят  продължителен период от време, за да проучат 
и да отговорят на автентичен въпрос, проблем или предизвикателство, които са свързани 
с реалния живот. Разработена е нова учебна програма за учебен предмет ГАИТ, като 
учебното съдържание е базирано на две глобални теми т.е. два проекта. Г-жа Василева 
информира членовете на Обществения съвет, че иновацията се предлага за ученици, 
които предстои да бъдат приети в 1 клас през учебната 2019/2020 г., и за ученици, които 
предстои да бъдат приети в 5 клас през учебната 2019/2020 г. Продължителността на 
предлаганата иновация е 1 учебна година. Г-жа Василева каза и за обхвата на децата, а 
именно: 22 ученика в 1 клас за учебната 2019/2020 година и 52 ученика в 5 клас за 
учебната 2019/2020 година. Г-жа Василева допълни, че в училище има добре подготвени 
и обучени педагогически специалисти, притежаващи съответните компетентности, 
които ще работят съвместно при реализирането на иновациите и така ще се формира 
професионална учебна общност със споделена визия и цел, лидерство и подкрепа. 
Допълни, че учителите са обучени и за прилагане на G Suit и Google Classroom, а 
училището има много добра технологична среда за работа.  

Г-н Стоев даде думата на присъстващите за мнения и коментари. 
Г-н Стойчев изказа притеснение по отношение на това какво би се случило, ако 

броят на децата, желаещи да се запишат в Монтесори паралелката, е повече от 22.  
Г-жа Василева отговори, че фокусът на тази паралелка са около 50 деца от две 

Монтесори групи в общински детски градини. Посочи, че има още едно училище, което 
е стартирало с Монтесори паралелка още през тази учебна година и допусна, че ще има 
прием в такава паралелка в 1 клас и през тази учебна година. Следователно е вероятно 
да не се стигне до ситуация, в която да има завишен интерес и допълни, че наборът на 
тези деца е малък за гр. Пловдив. 

Г-н Стойчев попита какво планира училището като прием в 1 клас и в 5 клас. 
Г-жа Василева отговори, че на този етап нагласите са за 3 паралелки в 1 клас, от 

които една иновативна с метода Монтесори с 22 ученици, и две паралелки в 5 клас, 
включени в иновационния проект с общ брой 52 ученици. Допълни, че това намерение 
предстои да бъде прецизирано и обсъдено допълнително, както с екипа на училището, 
така и с Обществения съвет. Изрази желания намерението да стане факт.  

Г-н Стойчев сподели, че е добре Обществения съвет да положи усилия за 
привличане на ученици в училището за първи и пети клас. Изрази и своето съгласие за 
участие на част от учениците, които ще бъдат приети в I клас в предлаганата иновация, 
а така също и за учениците, които ще бъдат приети в V клас през учебната 2019/2020 
година за участие в предлаганата иновация съобразно времетраенето на проектите. 

Г-жа Байракова каза, че училището може да предложи иновацията си и на частни 
детски градини и центрове за работа с деца, при които се прилага метода Монтесори 
и/или образователната среда и методите са по-интерактивни. Тя също изрази съгласие за 
иновационните проекти. 

Повече мнения и коментари нямаше и Г-н Стоев предложи на Обществения съвет 
да вземе решение, с което да декларира своето съгласие 22 ученици, които ще бъдат 
приети в I клас през учебната 2019/2020 година и 52 ученици, които ще бъдат приети в 
V клас през учебната 2019/2020 година, да участват в иновативния проект. 

 
Решение 1: Общественият съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, 

декларира своето съгласие 22 ученици, които ще бъдат приети в I клас през учебната 



2019/2020 година и 52 ученици, които ще бъдат приети в V клас през учебната 2019/2020 
година, да участват в иновативния проект съобразно времетраенето на проекта. 

Поради изчерпване на коментарите и приемането на отправените предложения 
заседанието на Обществения съвет беше закрито. 

 
Протоколирал:................................ 
     / Г. Байракова / 
 
Председател: .................................. 
       / Г. Стоев/ 

 


