ПРОТОКОЛ
№3
Днес, 13.02.2018г., от 14:00 ч. се проведе заседание на Екокомитета
при следния дневен ред:
1. Отчет и анализ на извършените дейности за периода: м. декември 2017 г. и м.
януари и февруари 2018 г.
2. Обсъждане на проведеното екообучение.
3. Обсъждане на текущи въпроси.
На заседанието присъстваха 16 членове.
По точка първа от дневния ред главният учител Р. Тенжова направи отчет и
анализ на извършените еко дейности през м. декември 2017 г., януари и февруари
2018 г. Тя изтъкна, че заложените в календарния план дейности по изпълнение на
иновацията са извършени в срок:
1. През м. януари на учениците от начален етап гостува Образователен театър
«Забавна наука» с пиесата «Как да пречистим водата?». Те се запознаха с
основните замърсители на водата и чрез интерактивно участие в пиесата
самите те се вживяха в ролята на спасители на водата.
2. През м. януари на учениците от начален етап гостува Образователен театър
«Вила Вилекула» с кукления спектакъл «Хигиена на зъбките”, подпомагащ
обучението на малките ученици за спазването на устната хигиена.
3. Участие в кампания с екологична насоченост и утвърждаване на здравословен
начин на живот- провеждане на кулинарно състезание „МАСТЪР ШЕФ” през
м. февруари 2018 г. за учениците от 5 и 6 клас.
4. По повод 35 годишния юбилей от създаването на училището през м. февруари
беше проведен конкурс за рисунка, презентация, стихотворение и есе на
тема: „Моето училище – иновативно екоучилище”. Учениците представиха
интересни творби, а победителите в конкурса бяха наградени по време на
юбилейния концерт на 1 март 2018 г.
След направения отчет г-жа Е. Мартинова, заяви, че нейните ученици от 2г
клас са харесали много екопиесата «Как да пречистим водата?» и са готови
активно да изпълняват мисията си на млади еколози и с голямо желание да се
включват в екокампании.
Класните ръководители на 5 и 6 клас споделиха своите впечатления от
оспорваното кулинарно състезание „МАСТЪР ШЕФ», което се проведе при
огромен интерес и предизвика не само положителни емоции и състезателен
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дух, но допринесе за по-нататъшното изграждане на здравословна култура на
хранене.
Г-жа Р. Видева изтъкна, че всички тези стъпки имат огромно възпитателно
значение за изграждане на еко и здравна култура в малките ученици.
По точка втора от дневния ред помощник-директорът Зоя Проданова запозна
присъстващите с проведения тренинг-квалификационен курс на 25.01.2018 г. от

обучителен център „Щастие”с продължителност от 8 академични часа и 8 часа
за самостоятелна работа на тема:”..................................................” За обучението
беше присъден един квалификационен кредит. В курса бяха обучени .....
учители, разпределени в 3 работни групи, които работиха по определени
екологични теми и изработиха курсови проекти. Учителите споделиха, че
семинарът е имал практическа насоченост и ще им бъде много полезен в
бъдещата им работа по екоиновацията. Те се запознаха и с Ръководството за
учители – 1-6 клас: „Управление на околната среда за по-добър живот в
училищата”-изд. Министерство на околната среда и водите и предложиха то
да бъде осигурено за всички класни ръководители от I до VI клас с цел неговото
практическо приложение.
По точка трета от дневния бяха обсъдени следните текущи въпроси:
1. Предстоящото провеждане на
вътрешноучилищна Зелена олимпиада
«Спечели Зеления флаг» за ученици от I и V клас през м. март. Беше възложено
на класните ръководители на I клас и на преподавателя по Биология и здравно
образование г-жа П. Момчилова съмвестно да подготвят тестове на екологични
теми със скала за оценяване и да изготвят регламент за провеждане на самата
олимпиада.
2. Предстоящото провеждане на Еко празник по случай Деня на Земята – 22
април: еко-работилници, еко-ревю на костюми и аксесоари, изработени от
отпадъчни материали, рисунки на асфалт. Беше възложено на г-жа Р. Тенжова и
г-жа Кр. Александрова да подготвят сценарий и цялостната организация за
провеждане на празника.
3. Във връзка с предстоящите зелени училища, провеждане на туристически
екскурзии и еко-излети до защитени природни обекти, посещение на Ботаническата
градина и др. екомероприятия, свързани с извеждане на учениците от училище,
помощник-директорът Ст. Спасова запозна присъстващите с НАРЕДБАТА за
детските и ученическите туристически пътувания
в системата на
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 365 от 21.12.2016
г. Тя напомни, че с тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на
детски и ученически туристически пътувания и трябва стриктно да се спазват при
предстоящите туристически дейности през м. април, май и юни.
4. Във връзка с провеждане на анкета „Приятели ли сте на природата?“ сред
участниците в екоиновацията / 1 и 5 клас/ в края на учебната година, беше
възложено на г-жа Р. Тенжова да подготви въпросите от анкетата, с които да се
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изследва дали е постигната положителна промяна в отношението на учениците
към екологичните проблеми, дали са поставени основите на екологичната
възпитаност, дали са изградени нови навици и модел на поведение по
отношение на здравословния начин на живот.
По предоставената информация Екокомитетът
РЕШИ:
1. Прие отчета за извършените дейности през м. декември 2017 и м. януари и
февруари 2018 г.
2. Одобри решенията за предстоящите дейности до края на учебната година.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 15:30 часа.

ПРОТОКОЛЧИК………………

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................

(Р. Тенжова)

(Ст. Спасова)
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