
ПРОТОКОЛ №4

от заседание на

Педагогическия съвет на 106 основно училище „Григорий Цамблак”

за учебната 2020/2021г

Днес 25.01.2021 г ., се проведе заседание на ПС 

Начало 14.00ч.

Състав на Педагогическия съвет:

1. Ирена Антонова Милева -  Цукева -  директор -  председател на ПС
2. Бойка Рускова Алексиева -  учител в прогимназиален етап по АЕ
3. Росица Илиева Митрева -  начален учител
4. Александра Ангелова Луканова -  начален учител
5. Диана Христова Симеонова -  учител прогимназиален етап по ФВС
6. Веселин Петров Куюмджиев -  учител в прогимназиален етап по БЕЛ 

секретар на ПС
7. Елена Маринова Хараламбиева -  учител в прогимназиален етап по 

изобразително изкуство
8. Искра Хаджиласкова- учител по химия и опазване на околната среда; 

биология и здравно образование и човекът и природата
9. Васил Иванов Вълчев -  учител в ПИГ и физика и астрономия
10. Елка Богомилова Кьосева -учител в ПИГ
11. Елка Иванова Георгиева —  начален учител
12. Марийка Раднева Стоянова -  начален учител
13. Росен Богомилов -  Заместник директор и учител по география и история 

и цивилизация
14. Кичка Андреева-учител в подготвителна група
15. Естер Тодорова-учител по информационни технологии
16. Теодора Димитрова учител в прогимназиален етап по математика
17. Стефан Демирев-ресурсен учител
18. Анастасия Мечева-учител в ПИГ
19............Декова- учител в ПИГ

Отсъстващи: Естер Тодорова-отпуск, Кичка Андреева-болничен 

Присъстват: 17
Педагогическият съвет се проведе онлайн 

Дневен ред:

1.Планиране план приема за учебната 2021/2022 учебна година паралелки-1 и 5 клас.

2.Организация по приключване на първия учебен срок.

3. Приемане и гласуване разпределението на часовете в разширена подготовка за паралелките 
от 1 до 7 клас.



4. Разни.

По т.1 от приетия дневен ред г-жа Милева- директора на училището, базирайки се на 
възможностите на училището за прием на ученици, предложи на педагогическия колектив 
следния план прием за учебната 2021/2022 г.

1 клас-1 паралелка-24 ученика

5 клас-1 паралелка-26 ученика

Г-жа Милева изтъкна, че в съществуващото вече обновено училище всички колеги би 
трябвало да насочат усилията си във взаимодействие с родителската общественост за 
осъществяване на планирания прием и възможността той да бъде увеличен, особено 1 клас до 
две паралелки. Предложения план прием бе обявен за гласуване, като решение на 
педагогическия съвет.

Гласували: ЗА-17

ПРОТИВ-О

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-0

По т. 2 от дневния ред г-жа Милева изтъкна, че с оглед на епидемиологичната обстановка и 
свързаните с нея организационни трудности и проблеми, основно при учениците от 
прогимназиален етап, с цел преодоляване изоставането при някои ученици срокът им на 
обучение да бъде увеличен с две седмици. Учениците от начален етап ще завършат 1 учебен 
срок на 18 февруари, както и учениците от 5 и 6 клас от прогимназиален етап завършват 1 
учебен срок на 18 февруари.

Класните ръководители на всички класове заявиха, че в така посочените срокове няма да има 
проблем с оформянето на успеха на учениците.

Гласували: ЗА-17

ПРОТИВ-О

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-0

По т.З от дневния ред г-жа Милева, имайки предвид установения ред, целите на училището и 
наличния кадрови потенциал, предложи на колектива следното разпределение на часовете в 
разширена подготовка по класове, както следва:

1 клас-Общо 3 часа - 1 час солфеж, 1 час музикален инструмент, 1 час БЕЛ

2 клас- общо 3 часа -1  час солфеж, 1 час музикален инструмент, 1 час БЕЛ

3 клас общо 2,5 часа -1  час солфеж, 1 час музикален инструмент, 0,5 БЕЛ

4 клас общо 2,5 часа -1  час солфеж, 1 час музикален инструмент, 0,5 БЕЛ

5 клас общо 2,5 часа -1  час солфеж, 1 час музикален инструмент, 0,5 Изобразително изкуство

6 клас общо 2,5 часа -1  час солфеж, 1 час музикален инструмент, 0,5 ФВС

7 клас общо 3 часа -1  Информационни технологии, 1 час Математика, 1 час ФВС



Предложеното разпределение бе прието след гласуване като решение на педагогическия 
съвет.

Гласували: ЗА-17

ПРОТИВ-О 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-0

В т. разни г- Богомилов предложи на педагогическия колектив училището да кандидатства във 
вариативността Иновативно училище -  Джъмп мат- Иновативна математика в начален етап / 
2-3 клас/.

Педагогическия съвет гласува предложението му и го прие като решение.

Гласували: ЗА-17

ПРОТИВ-О 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-0

Поради изчерпване на дневния ред педагогическия съвет беше закрит.

Решения:

1. Приемане на план приема за 1 и 5 клас.
2. Приемане удължаване на 1 учебен срок с две седмици- до 18 02.2021г.
3. Прие решение за разпределение на часовете в разширена подготовка 1-7 клас.

4. Прие решение за кандидатстване за Иновативно училище -  Джъмп мат- Иновативна 
математика в начален етап / 2-3 клас/.

В. Куюмджиев


