
ПРОТОКОЛ № 6 

 

OT ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

 

КЪМ ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ 

 

Днес, 04 септември 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:  

 

Гинка Байракова 

Александър Стойчев 

Милена Нейкова 

Недялка Стоянова 

 

 

  Заседанието на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив, се 

проведе съгласно Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА , Чл.7.  (4) от Правила за 

дейността на обществен съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив – При 

невъзможност да се участва в заседание, всеки член на Съвета може да внесе писмено 

становище по всяка точка от дневния ред по електронен път чрез електронна поща, което 

се огласява при обсъждането. 

  

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Разглеждане, обсъждане и даване на становище относно това дали 

Обществения съвет съгласува или не училищните учебни планове за 

учебната 2020/2021 година 

2. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение относно това дали 

Обществения съвет ще подкрепи или не училището да кандидатства по 

Националната програма „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за 

популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“, 

Модул 1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри 

иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти 

представящи обмена на иновации“ 

 

Г-жа Гинка Байракова - Председател на Обществения съвет към ОУ „Екзарх 

Антим I“ ...“ С настоящето давам съгласието си училището да кандидатства по 

Националната програма „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за 

популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“, Модул 1.1. 

„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между 

иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“. 

Одобрявам предложените от учебни планове за учебната 2020/2021 година“. 

      Г-жа Милена Нейкова - Протоколчик на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим 

I“ ...“ В качеството си на член на обществения съвет на ОУ "Екзарх Антим I" гласувам за 

съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2020/2021 година. Гласувам за 

вземане на решение  от Обществения съвет затова училището да кандидатства по 



Националната програма „Иновации в действие“, Модул  1 „Мобилност за 

популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“, Модул 1.1. 

„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между 

иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“. 

Г-н Александър Стойчев - Член на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим 

I“  

...“ Одобрявам утвърждаването на така посочените учебни планове и одобрявам 

участието в национална програма Иновации в действие, Модул  1 „Мобилност за 

популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“, Модул 1.1. 

„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между 

иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“. 

Г-жа Недялка Стоянова - Член на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ 

 ...“Като член на обществения съвет на ОУ "Екзахр Антим I" гласувам за 

съгласуване на училищните учебни планове по класове за учебната 2020/2021 г. 

Гласувам за решение на съвета за участие на училището в Националната програма 

"Иновации в действие", модул 1, "Молилнст за популяризиране и мултиплициране на 

добри иновации между училищата" модул 1.1 "Мобилност за популяризиране и 

мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и 

продукти, представящи обмена на иновации". 

 

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

съгласува училищните учебни планове за учебната 2020/2021 година в 1, 2, 3, 4, 5, 6 

и 7 клас, които ще се прилагат в училище без възражения. 

 

Решение 2: Общественият съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, 

декларира своето съгласие и подкрепя училището в участието си в Националната 

програма "Иновации в действие", модул 1, "Молилнст за популяризиране и 

мултиплициране на добри иновации между училищата" модул 1.1 "Мобилност за 

популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни 

училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации". 

 

 

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

     / Милена Нейкова / 

 

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

       / Г. Байракова / 

 

 

 

 

 

 

 


