ПРОТОКОЛ
№2
Днес, 13.11.2017г., от 14:00 часа се проведе заседание на Екокомитета
при следния дневен ред:
1. Отчет и анализ на извършените дейности през м. септември и октомври 2017 г..
2. Прием на нов член на екокомитета.
3. Обсъждане на сключените договори за партньорство с еко организации.
4. Обсъждане на текущи въпроси.
На заседанието присъстваха 15 членове, отсъстваше 1.
По точка първа от дневния ред главният учител Р. Тенжова направи отчет и
анализ на извършените еко дейности през м. септември и октомври. Тя изтъкна, че
заложените в календарния план дейности по изпълнение на иновацията са извършени
в срок:
1. Организиране на дарителска кампания за 15 септември под надслов: „Вместо
букет с цветя, дари средства за боя!” С дарените средства бяха закупени бои и
материали за боядисване на оградата на училищния двор.
2. Включване в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно“. Беше
извършено почистване на двора на учлището и прилежащите му площи и
боядисване на училищната ограда на 18.09.2017 г. от 11:00 ч. Кампанията се
проведе под мотото „Бонбони за смет” и в нея се включиха и много родители.
3. Сформирани бяха ..?.. екоклубове по проекта «Твоят час». Ученици и учители
заявиха своето желание да служат на каузата за опазване на природата и
пестене на природните ресурси.
4. Проведе се информационна кампания сред учениците, учителите, родителите,
местната общност за запознаване с целите на иновацията. На родителските
срещи през м. септември се обсъдиха предстоящите еко дейности и получиха
голяма обществена подкрепа.
5. Инсталиране на компютърна програма „Управление на шума“ в класните стаи
на първи клас.
6. Беше изгражден еко - кът в училищния двор и мини био-градинки в класните
стаи на първи и пети клас през м. септември и октомври.
7. Формиране на клуб „Зелени патрули” за учениците от осми клас.
8. Беше изградено информационно табло във фоайето на училището и
електронна система за периодично отразяване на екосъбитията.
9. През м. окомври се проведе конкурс за лого на училището. Бяха представени
22 предложения на хартиен носител и 14 предложения в електронен вариант.
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10. Учениците в ЧК бяха запознати с най-важните дати от еко календара, изложен
на видно място във фоайето на училището.
11. По случай 4 октомври – Световен ден за защита на животните беше
организиран празник под надслов: „Да опазим животните на планетата”.
Малките екозащитници отбелязаха този празник с песни, игри, стихотворения,
лично творчество, презентации, табла, рисунки, есета, приказки. Най-добрите
творби и участия бяха наградени. А нашите приятели от Фондация «Четири
лапи» госуваха в първи клас с презентации за опазване на животните.
12. През м. септември и октомври беше създадена Алея на билките в училищния
двор.
13. Учениците масово се включиха в екокампанията «Предай хартия – спаси едно
дърво». На пункт за вторични суровини бяха предадени 600 кг хартия -негодни
и бракувани учебници от 1 до 7 клас и с получените средства- 48 лв. беше
закупена боя-фасаген за боядисване на училищната сграда.
14. През м. октомври на учениците от начален етап гостува Образователен театър
«Забавна наука» с пиесата «Защитници на изчезващите растения». Те се
запознаха със защитените растения в Червената книга.
След направения отчет г-жа В. Иванова, заяви, че нейните ученици от 5б клас
активно изпълняват мисията си на млади еколози и с огромно желание се
включват в екокампаниите.
Г-жа Я. Илева сподели своя опит с малките екогерои от 1в клас, които събират
отпадъците в класната стая разделно в екоконтейнери.
Г-жа Ан. Панайотова изтъкна, че всички тези сткъпки имат огромно
възпитателно значение за изграждане на еко култура в малките ученици.
А г-жа В. Георгиева изрази своето задоволство, че все повече родители се
включват в тези кампании и се приобщават към училищната общност.
По точка втора от дневния ред г-жа Р. Миладинова предложи за нов член на
екокомитета да бъде приет педагогическия съветник г-жа Кр. Александрова. Тя
подчерта, че г-жа Александрова взима дейно участие в организацията и провеждането
на всички извънкласни еко дейности и има пряко отношение към изпълнението им.
Със своя полезен опит и иновативни идеи тя ще допринесе за разнообразяването и
подобряването на празничния календар на училището.
По точка трета от дневния ред председателят на екокомитета г-жа Ст. Спасова
запозна присъстващите със сключените договори за партньорство с еко организации
през учебната 2017/2018 г.:
1. С Фондация „Четири лапи”, която ще предостави на училището безвъзмездно
книгата „Близо до животните” и методиката „Бележки за учителя“ с цел участие
в международен проект на Фондация „Четири лапи“ – „Децата се учат как да
защитават животните“, наричан за краткост Проекта. Организиране на
съвместни изложби и медийни събития;
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2. С „ЕКОБУЛПАК”- Национална организация по оползотворяване на отпадъци от
опаковки, която ще проведе образователна кампания за разделно
сметосъбиране и ще предостави безвъзмездно контейнери за тази цел.
Г-жа С. Станкова сподели задоволството си от планираните партньорства и заяви
намерението си активно да се включи с учениците от нейния клас-1г.
По точка четвърта от дневния ред бяха обсъдени следните текущи въпроси:
1. Предстоящо обучение на класните ръководители на 1 клас на 14.11.2017 г. от
представители на „ЕКОБУЛПАК”. Представяне на презентация и идеи за
практически дейности за пестене на природни ресурси и енергия и намаляване
на отпадъците и как тези дейности да се пренесат в класните стаи, в училищния
двор, в градинката пред блока.
2. Организиране на изложба „.....................................” във фоайето на училището с
творби от природни материали, изработени от учениците от 3 и 4 клас под
ръководството на г-жа Спасова през м. ноември.
3. Изработване на Албум на билките и полезните растения и техните лечебни
свойства през м. декември от учениците от 5 клас.
4. По-нататъшно участие в проекти и програми с екологична насоченост и
утвърждаване на здравословен начин на живот, провеждане на кулинарни
състезания през м. януари.

По предоставената информация Екокомитетът
РЕШИ:
1. Прие отчета за извършените дейности през м. септември и октомври 2017 г. и
избра за лого на училището предложението на.................................. от..........клас.
2. Прие за нов член на екокомитета педагогическия съветник г-жа Кр.
Александрова.
3. Одобри сключените договори за партньорство с еко организации.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 15:00 часа.

ПРОТОКОЛЧИК………………

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................

(Р. Тенжова)

(Ст. Спасова)
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