ПРОТОКОЛ № 7

Днес, 14.01.2022 г. се проведе редовно заседание на ПС. От общия му състав - 26
членове, присъстват 24. Отсъстват: Иванка Младенова и Тонка Делчева- болнично
лечение. Има необходимия кворум и членовете на ПС могат да вземат легитимни
решения.
Заседанието се ръководи от г-жа Траяна Николова, която предложи следния
дневен ред:
т. 1 Приемане и гласуване на балообразуващите оценки по предмети за
специалностите, приети за учебната 2022/2023 година
т. 2 Приемане на решение за кандидатстване но проект „Иновативни училища*4
Други предложения по дневния ред не постъпиха.
След гласуване Г1С с 24гласа „за”
0 гласа „против44
Р Е Ш И:
Приема дневния ред на заседанието.
т.1. Приемане и гласуване на балообразуващите оценки по предмети за
специалностите, приети за учебната 2022/2023 година
т. 2 Приемане на решение за включване по програма „Иновативно училище“

По т. 1 г-жа Траяна Николова предложи на вниманието на ПС за балообразуващи
предмети от Свидетелството за основно образование да се приемат удвоените оценки от
НВО по български език и литература и по математика и от Свидетелството за основно
образование оценките по информационни технологии и по изобразително изкуство.
Други предложения на постъпиха и след гласуване с
24 гласа „за“
0 гласа „против“
ПС

Реши:

Приема предложените балообразуващи оценки по предмети за специалностите в
ПГЛП „Райна Княгиня“ за учебната 2022 / 2023 година.

По т. 2 г-жа Лидия Георгиева запозна членовете на Г1С с програмата на МОН „
Иновативни училища** и представи училищния проект за кандидатстване.
След гласуване с
24 гласа „за“
0 гласа „против44

пс

Реши:

Приема така разработения проект за кандидатстване по програма „Иновагивни
училища“.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ПС бе закрито.
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