ПРОТОКОЛ
№1
Днес, 12.09.2017г., от 9:00 часа, се проведе заседание на Педагогическия съвет
при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на Стратегия за развитие на 40 СУ „Луи Пастьор” като
еко-училище и План за действие и финансиране за периода от 2017/2018
учебна година до 2020/2021 учебна година.
2. Приемане на Програмата за изпълнение на Стратегията.
3. Приемане на календарен План за изпълнение на иновацията през учебната
2017/2018 г.
4. Избор на еко-комитет.
5. Приемане на еко-код.
6. Обсъждане на текущи въпроси.
На заседанието присъстваха 48 ? членове, отсъстваха 4 ?
По точка първа от дневния ред помощник-директорът г-жа Ст. Спасова
запозна присъстващите с примерната Стратегия за развитие на 40 СУ „Луи Пастьор”
като еко-училище за 5-годишен период /2017-2021 г./. Тя представи основните акценти
за работа на програмата „Екоучилища”. Изтъкна необходимостта от извършване на
екологичен преглед и оценка на влиянието на училището върху околната среда.
По точка втора от дневния ред главният учител Р. Тенжова представи
Програмата за изпълнение на Стратегията за 5 годишен период /2017-2021 г./. Тя
очерта основните теми за работа: вода, енергия, шум, зелени площи. Предложи те да
бъдат включени в учебното съдържание и обсъждането на дейностите по тях да се
провеждат в ЧК и в часовете по Околен свят, Човекът и природата, Технологии и
предприемачество за първи и пети клас.
Г-жа Р. Миладинова подчерта, че е полезно включването на всички ученици в
тези практически дейности като пестене на енергия, вода, рециклиране, намаляване на
отпадъците.
По точка трета от дневния ред беше представен примерен календарен План за
изпълнение на иновацията през учебната 2017/2018 г. Г-жа Р. Тенжова запозна
присъстващите със заложените еко-дейности, сроковете и отговорниците за тяхното
изпълнение.
Г-жа Д. Филипова сподели задоволството си от планираните зелени кампании и
заяви намерението си активно да се включи с учениците от нейния клас.
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По точка четвърта от дневния ред за избор на еко-комитет г-жа Р. Тенжова
внесе предложение съгласно проектната документация комитетът да се състои от 12
члена и да включва класните ръководители на първи и пети клас, представители на
ученици и родители. За председател на еко-комитета бяха предложени кандидатурите
на г-жа Ст. Спасова и г-жа Р. Тенжова. Г-жа Р. Тенжова направи отвод по своята
кандидатура и бе предложена за протоколчик.
По точка пета от дневния ред г-жа Р. Тенжова представи на вниманието на
присъстващите необходимостта от създаване на Екокод на училището: Позиция и
отношение към ценностите и целите, които учениците да се стремят да постигнат. Да
се намали вредното въздействие от дейности върху околната среда. Да се постигне
непрекъснато усъвършенстване на процесите за опазването на околната среда.
Изграждане на екологична възпитаност.
По точка шеста от дневния ред бяха обсъдени редица текущи въпроси:
1. Обявяване на призив за 15 септември „Вместо букет с цветя, дари средства за
боя!”
2. Включване в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно“: Почистване
на двора на учлището и прилежащите му площи на 18.09.2017 г. от 11:00 ч.
Кампанията да е под мотото „Бонбони за смет”. С дарените средства да се
извърши боядисване на оградата на училищния двор.
3. Обсъждане на предстоящото сформиране на екоклубове по проекта «Твоят
час». Няколко колеги заявиха своето намерение да сформират екоклубове.
4. Провеждане на информационна кампания сред учениците, учителите,
родителите, местната общност за запознаване с целите на проекта на
предстоящите родителски срещи.
5. Обсъждане на дейностите по инсталиране на компютърна програма
„Управление на шума“ в класните стаи на първи клас.
6. Изграждане на еко - кът в училищния двор и мини био-градинки в класните
стаи на първи и пети клас през месец септември.
7. Формиране на клуб „Зелени патрули”за учениците от пети клас. Участие в найдобра младежка практика за доброволческа инициатива.
8. Изграждане на информационно табло във фоайето на училището и
периодично отразяване на екосъбитията.
9. Провеждане на конкурс за лого на училището през месец октомври.
10. Запознаване на учениците в ЧК с най-важните дати от еко календара, изложен
на видно място във фоайето на училището. Изработване на презентации,
табла, рисунки, есета по случай 4 октомври – Световен ден за защита на
животните.
11. Създаване на Алея на билките в училищния двор и изработване на Албум на
билките и полезните растения и техните лечебни свойства през месеците
септември и октомври.
По предоставената информация Педагогическият съвет
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РЕШИ:
1. Прие Стратегия за развитие на 40 СУ „Луи Пастьор” като еко-училище и План за
действие и финансиране за периода от 2017/2018 учебна година до 2020/2021
учебна година.
2. Прие Програмата за изпълнение на Стратегията.
3. Прие календарен План за изпълнение на иновацията през учебната 2017/2018 г.
4. Избра еко-комитет в следния състав:
Председател: Ст. Спасова- помощник директор
Членове: Р. Тенжова-главен учител, протоколчик
Р. Миладинова-3г
Ан. Панайотова -3б
В. Георгиева-1а
Д. Станева-1б
Я. Илева-1в
С. Станкова-1г
М. Григорова-1д
Д. Маринова -5а
В. Иванова -5б
Б. Атанасова -5в
Иван Нелиев -8а –ученик
Даниел Дабас -9а – ученик
Димитрина Стоева - родител
5. Прие еко-код.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 10:30 часа.
ПРОТОКОЛЧИК………………

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................

(Р. Тенжова)

(Ст. Спасова)
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