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П Р О Т О К О Л   № 4 

 Днес, 13.06.2017 г., се проведе събрание на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ към 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с подпомагане дейността на директора по изготвяне 

на Училищната програма „Твоят час“.  

На събранието присъстваха: 

1. Петър Цветилов Петров – старши учител 

2. Мария Георгиева Темелкова – учител 

3. Димитър Илиев Спасов – родител 

4. Станиела Петкова Иванова – родител 

5. Даниела Илиева Илиева – родител 

Събранието протече при следния дневен ред: 

1. Анализ и обобщаване на резултатите от работата по проекта „Твоят час“; 

        По т.1 от дневният ред думата взе председателят на съвета. Той отчете извършените 

дейности през учебната година – брой ученици включени по проекта, брой групи по проекта, 

брой проведени часове с родители и брой представителни изяви. Членовете на съвета се 

включиха активно в работата на групите и подпомагаха дейността им, когато бе необходимо. 

След два дни започва новият период на проекта за учебната 2017/2018 г.  съгласно Инструкция 

за изпълнение на дейностите по проекта. Като цяло председателят и членовете на съвета отчитат 

проекта като много полезен и подкрепят идеята по него да се работи и през следващата учебна 

година. 

След направените изказвания и предложения по дневният ред, съвета взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

По т.2 – да започне подготовката за работата по проекта  „Твоят час“ за учебната 2017/2018 г. 

След изчерпване на точките от дневният ред заседанието бе закрито. 

Председател:………. 

Петър Петров                                                                                                                     

Секретар:………….. 

Мария Темелкова 

Членове: 

Димитър Спасов…………… 

Станиела Иванова ………… 

Даниела Илиева……………. 
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