Обединено училище „Д-р Петър Берон”- гр. Ямбол
ул. „ Кожух планина” №17; тел: 046/ 66 68 32, 046/664416,
факс 046/666832, е-таП: ои.ре!агЬегоп@аЬу.Ье

ПРОТОКОЛ №
Днес,16.01.2019 г., в ОбУ „Д-р П. Берон”, гр.Ямбол се проведе заседание на
Педагогическия съвет. Присъстваха 65 учители, отсъстваха 3 - Слава Дочева Йорданова,
Златка Петрова Димитрова, Таня Иванова Алтънова - в отпуск по болест, 1- .Татяна
Станчева Вълчева - в неплатен отпуск, 1 - Явор Иванов Джендов - с прекратен трудов
договор.
Председател на съвета бе г-жа Дошка Ченкова - директор на училището, секретар Станка И ванова.
Заседанието на ПС се проведе при следния
Дневен ред:
1. Отчет на Директора за изпълнение на решенията на Педагогическия съвет
съгласно протокол №6/08.01.2019 г.
2. Приемане на предложение за участие в проект „ Проектно базирано обучение
като метод на преподаване“
3. Указания за приключване на първия учебен срок за учебната 2018/2019 г.
4. Текущи въпроси и задачи.
Други предложения не постъпиха. След гласуване дневният ред бе приет с
65 гласа „За“
0 гласа „Против“
0 гласа „Въздържал се“
По първа точка г-жа Дошка Ченкова, директор, направи отчет за изпълнение на
решенията на Педагогическия съвет съгласно протокол №6/08.01.2019 г.
По втора точка г-жа Асенка Енева, главен учител, направи предложение за кандидастване
на ОбУ „Д-р Петър Берон“, като иновативно училище чрез въвеждане на проектнобазирано обучение, като метод на преподаване за 1 паралелка в 1 клас и 1 паралелка
английски език в 5 клас, чрез който учениците ще придобиват знания, умения и навици, с
които ще решават проблеми и предизвикателства свързани с реалния живот.
65 гласа „За“
0 гласа „Против“
0 гласа „Въздържал се“
По трета точка г-жа Дошка Ченкова, директор, даде указания за приключване на първия
учебен срок за учебната 2018/2019 г.

Решения на ПС
На педагогическия съвет бяха приети:
1.
Предложение за кандидастване на ОбУ „Д-р Петър Берон“, като иновативно
училище чрез въвеждане на проектно-базирано обучение, като метод на преподаване за
1 паралелка в 1 клас и 1 паралелка английски език в 5 клас
Срок: 31 януари 2019 г.
Отговорник: Асенка Енева, главен учител
Елена Пехливанова, старши учител начален етап

След изчерпване на дневния ред ПС бе закрит.

