
Протокол  Ns б  /09.01.2020 год . 

Днес , 09.01.2020 г ., на  основание  чл .262 и  чл .263 от  ЗПУО , се  проведе  редовно  
заседание  на  Педагогическия  съвет  в  ОУ  „Христо  Ботев ", кв .Долно  Езерово , гр .Бургас . 
От  общия  брой  21 /двадесет  и  един  / учители  присъстваха  2 1 .Няма  отсъстващи . 
Предложен  бе  следния  дневен  ред  : 

1. Обсъждане  на  възможност  за  включване  на  иновация  в  ОУ  "Христо  Ботев", 

кв .Долно  Езерово , гр .Бургас , област  Бургас  с  наименование :Факултативен  учебен  
предмет  с  име  на  проекта (С  това  име  проектьт  ще  бъде  назоваван  занапред  и  
ще  бъде  включен  в  официалната  документация  на  програмата .) „Учим  от  
природата  за  природата " за  учебната  2020/2021 година  с  ученици  от  VII6  клас , 

който  да  бъде  изучаван  36 учебни  седмици  по  един  час  седмично (36 учебни  часа ). 

След  гласуване  с  21 гласа  „за", „против " и „въздържали  се" няма , ПС  

РЕШИ : 
Приема  дневния  ред ., предложен  от  директора  

По  т. 1 По  т .1 от  дневния  ред , директорът  на  училището  — госпожа  Железова , даде  
думата  на  г-жа  Гаврилова  — ст .учител  по  природни  науки  да  запознае  членовете  на  
ПС  с  процедурата  за  включване  на  иновация  за  учебната  2020/2021 г . Тя  представи  
училищната  идея  на  проекта  за  участие  и  реализиране  на  иновацията  в  обласrга  на  
природните  науки  и  екология  чрез  въвеждане  на  нов  факултатитвен  учебен  предмет  
в  VII клас  от  учебната  2020/2021 година  с  наименование : "Учим  от  природата  за  
природата " в  детайли  който  да  бъде  изучаван  36 учебни  седмици  по  един  час  
седмично (36 учебни  часа). Тя  подробно  защити  тезите  в  подкрепа  на  иновативния  
проект . 

След  гласуване  с  21 гласа  „за", „против " и „въздържали  се" няма , ПС  

РЕШИ : 

Приема  предложението  за  включване  на  иновация  за  учебната  2020/2021 година  
_ 	 в  VII клас  с  наименование  на  проекта  „Учим  от  природата  за  природата " чрез  

въвеждане  на  факултативен  учебен  предмет  с  продължителност  на  обучение  
Збседмици , веднъж  седмично  unu общо  36 часа . 

Срок : кандидатстване  до  31.01.2020 г . 

Отг .: ЗДУД  

След  изчерпване  на  дневния  ред , заседанието  на  ПС  се  

Величка  Фотева :. .............. ..... . 
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