
 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

OT ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

 

КЪМ ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ 

 

Днес, 21 януари 2020 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 

 

Гинка Байракова 

Александър Стойчев 

Милена Нейкова 

 

 На заседанието на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив 

присъстват д-р Катерина Василева – Директор на ОУ „Екзарх Антим I“ и Любомира 

Христова – Заместник- директор по учебната дейност в ОУ „Екзарх Антим I“, град 

Пловдив. 

 

Заседанието протича при следния дневен ред: 

 

1. Запознаване с предложение на екипа за писане на проекти за изменение и 

допълнение на иновациите в училище 

2. Обсъждане на възможностите за изменение и допълнение на иновациите в 

училище 

 

По т. 1 от дневния ред г-жа Гинка Байракова - 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 предложенията на екипа за писане на 

проекти. 

Г-жа Василева – Директор на ОУ „Екзарх Антим I“ по т. 1 от дневния ред 

информира присъстващите за това, че периодът за реализиране на настоящата иновация 

- проект “Учене навсякъде по всяко време” е 1 година и изтича на 14 септември 2020 г., 

което означава, че училището няма да продължи да бъде със статут на иновативно. 

Допълни, че училището няма възможност да изменя, допълва и/или разширява 

иновациите, но възможност да кандидатства отново за включването му в списъка на 

иновативните училища за да продължи иновативните дейности след изтичане на 

посочения период. Подчерта, че поради тези обстоятелства екипа за писане на проекти е 

разписал нов проект за иновации „Посланията на ученето – назовани с безброй имена“. 

Иновацията включва както ученици от начален етап, така и ученици от прогимназиален 

етап, като общият обхват на учениците, включени в иновацията, е 118. Иновацията 

предвижда една паралелка в 1 клас с 22 ученици и 1 паралелка във 2 клас с 22 ученици с 

продължителност на проекта за иновация 3 години да бъде с нови елементи по 

отношение на организирането по нов начин на обучението и образователната среда и 

нови методи на преподаване, а именно: обучение по метода Монтесори. За 

прогимназиален етап иновацията предвижда включване на една паралелка в 5 клас с 22 

ученици с продължителност на проекта за иновация 1 година с нови елементи по 



отношение на организирането по нов начин на обучението и образователната среда, а 

именно: модел „1:1“ - виртуална класна стая (Google Classroom), учителски и ученически 

акаунти, преносими устройства за всеки учител и за всеки ученик, заряд бокс за 

съхранение на устройствата, електронно четими учебници, използване на инструментите 

на G Suite for Education, електронни образователни материали, които допълват 

утвърдените от МОН учебници; две паралелки в 6 клас с 52 ученици с продължителност 

на проекта за иновация 1 година с нови елементи по отношение на организирането по 

нов начин на обучението и образователната среда, нови методи на преподаване, 

разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни планове и учебни програми, а 

именно: класна стая, в която учениците използват преносими устройства за обучението; 

метод: проектно-базирано обучение, нов учебен план за учениците в 6 клас: с 1,67 % 

увеличен общия брой учебни часове за една учебна седмица от раздел А и раздел Б (30,5 

учебни часа); нова учебна програма за обучение по учебен предмет от областта на 

глобалното, гражданското и интеркултурното образование в 6 клас в избираемите учебни 

часове ГАИТ; учебно съдържание: базирано на две глобални теми. 

Г-жа Василева допълни, че пряко ангажирани в дейностите по реализиране на 

иновациите ще бъдат 12 педагогически специалиста, които притежават както 

педагогически компетентности (умения за планиране на дидактическата работа за 

практическо изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните 

резултати; за организиране и управление на образователния процес; за оценяване на 

напредъка на учениците; за управление на процеси в паралелката), така и социални и 

граждански (работа в екип, работа с родители и други заинтересовани страни). Допълни, 

че училището има много добра технологична среда и учителите са обучени да прилагат 

инструментите на G Suite for Education. 

По т. 2 от дневния ред г-жа Гинка Байракова - Председател на Обществения съвет 

към ОУ „Екзарх Антим I“ даде думата на присъстващите за коментари и обсъждания. 

Г-н Стойчев попита г-жа Василева какво ще се случи, ако има повече желаещи за 

прием в 1 клас в паралелката, в която ще се прилага метода Монтесори и дали 

образователна среда ще бъде променена само за нея. 

Г-жа Василева отговори, че училището разполага с ресурси – човешки и 

материални, отговарящи на прием само на една паралелка в 1 клас, която да се обучава 

по метода Монтесори и в променена образователна среда. Допълни, че обичайния прием 

на ученици в училището за 1 клас е 3 паралелки, а опита от настоящата учебна година 

формира само една паралелка, обучавана по този начин. Сподели тревогите си по 

отношение на това дали ще има интерес от родителите за обучение по метода Монтесори 

и в променена образователна среда, поради което изрази предпочитанията на училищния 

екип паралелката да бъде само 1. Допълни, че промяна в образователната среда се 

предвижда и за още класни стаи, не подчерта, че това ще бъде обсъдено на следващо 

заседание на Обществения съвет, когато училището разполага с ориентировъчна сума за 

бюджета за 2020 г. 

Г-н Стойчев благодари за отговора и сподели, че е добре Обществения съвет да 

положи усилия за привличане на ученици в училището. Изрази и своето съгласие за 

участие на част от учениците, които ще бъдат приети в 1 клас в предлаганата иновация, 

а така също и за част от учениците, които ще се обучават в 5 клас през учебната 2020/2021 

г. за участие в предлаганата иновация съобразно времетраенето на проекта и 

предвижданите нови елементи. 

Г-жа Байракова попита дали иновацията се предвижда само за настоящия 4 а клас, 

чиито ученици ще бъдат в 5 клас следващата учебна година. 

Г-жа Василева отговори, че иновацията предвижда 1 паралелка в 5 клас, а нейното 

сформиране е и въпрос на предпочитания на родителите. Допълни, че учениците могат 



да се преместват от паралелка в паралелка при наличие на свободни места. Подчерта, че 

независимо от това дали иновацията ще бъде одобрена или не, училището е тръгнало в 

тази посока и ще се потърсят други механизми за реализирането на идеята, включително 

и в другите паралелки в 5 клас, макар и частично. 

Г-жа Байракова благодари за дадения отговор и изрази своето съгласие за 

иновациите за учениците в 1 клас и в 5 клас за учебната 2020/2021 г.  

Г-жа Нейкова също изрази съгласие както за обхвата на учениците, така и за 

продължителността и новите елементи на иновацията. 

Повече мнения и коментари нямаше. 

Г-жа Байракова предложи на Обществения съвет да вземе решение, с което да 

декларира своето съгласие 22 ученици, които ще бъдат приети в 1 клас през учебната 

2020/2021 г. и 22 ученици, които ще продължат обучението си в 5 клас през учебната 

2020/2021 г., да участват в иновативния проект съобразно времетраенето и новите 

елементи на иновациите, предвидени в проекта. 

Присъстващите изразиха своето съгласие и потвърдиха предложението. 

 

Решение 1: Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив 

декларира своето съгласие 22 ученици, които ще бъдат приети в 1 клас през 

учебната 2020/2021 г. и 22 ученици, които ще продължат обучението си в 5 клас през 

учебната 2020/2021 г., да участват в иновативния проект съобразно времетраенето 

и новите елементи на иновациите, предвидени в проекта. 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет беше 

закрито. 

 

Протоколирал:................................ 

     / Милена Нейкова / 

 

Председател: .................................. 

       / Г. Байракова / 

 
 


