
ПРОТОКОЛ № 4/10.09.2018 г. 

                    Днес, 10.09.2018 г. се проведе заседание на обществения съвет към ПГЕЕ 

„Капитан Петко войвода“. Присъстваха 4 от основните членове на съвета. В 

заседанието участва  Т. Тюркеджиева – директор на училището. Протоколчик на 

заседанието бе Н. Ферхад. 

              Дневен ред : 

1. Съгласуване  на училищните учебни  планове  за 2018/2019 учебна година за 

VІІІ клас по специалности, както следва: 

-  „Електрообзавеждане на транспортна техника“ с РИЧЕ; 

- „Компютърна техника и технологии“; 

- „Електрообзавеждане на производството“ – дуална форма на обучение 

2. Съгласуване на училищните учебни планове за 2018/2019 учебна година за IХ 

клас по специалности, както следва: 

-   „Електрообзавеждане на транспортна техника“ с РИЧЕ; 

- „Компютърна техника и технологии“ с РИЧЕ; 

              Т. Тюркеджиева предложи към дневния ред да се включат още две точки: 

3. Актуализирана Стратегия за  развитието на Професионална гимназия  

по електротехника и електроника  „Капитан Петко войвода”  2014 – 2020 година 

 и т.4 – Съгласие за намаляване времетраенето на последните две междучасия от 10 на 5 

минути.            

Предложението бе прието. 

              Г-н Добрински даде думата на г-жа Т. Тюркеджиева за разяснения по 

предварително раздадените материали. Тя поясни, че съгласно ЗПУО училищните 

учебни планове вече се изготвят за всяка година и се приемат от педагогическия съвет 

след съгласуване с обществения съвет. 

За осми клас е реализиран планирания план-прием и предлаганите учебни 

планове са в съответствие с типовите учебни планове за трите специалности.това, което 

се различава и е специфично за училището, е: 

- за специалностите „Електрообзавеждане на производството“ – дуална форма 

на обучение и „Компютърна техника и технологии“училището предлага 

учебни предмети от раздел Б – „Избираеми учебни часове“ за отраслова, 

специфична и разширена професионална подготовка. 

- За специалността   „Електрообзавеждане на транспортна техника“ с 

разширено изучаване на чужд език предлагаме часове за допълнителна 

подготовка по английски език от раздел В – факултативни учебни часове. 



За IХ класове и по двете специалности предлагаме учебни предмети от раздел Б 

-  „Избираеми учебни часове“ за отраслова, специфична и разширена професионална 

подготовка. 

Конкретните предмети от избираемите учебни часове са предложени от 

съображения за по-добра професионална подготовка и са в съответствие с 

потребностите на учениците и възможностите на училището. 

Г-н Добрински постави въпроса не се ли разработват от МОН тези планове. 

Г-жа Тюркеджиева разясни, че от МОН се изработват типови учебни планове, а 

всяко училище ги доразработва и допълва съобразно специфичните си изисквания и 

възможности. 

Г-н Добрински и останалите членове на съвета приеват така предложените 

планове. 

                 По т. 3 Т. Тюркеджиева разясни някои основни моменти от актуализираната 

Стратегия за  развитието на Професионална гимназия по електротехника и електроника  

„Капитан Петко войвода”  2014 – 2020 година . Тя е приета през 2014 година и се 

актуализира ежегодно.          Членовете на Обществения съвет одобряват 

актуализираната Стратегия. 

            По т. 4 Т. Тюркеджиева разясни, че във връзка с продължаващия ремонт на 

учениците от 11 и 12 клас  на СУ „Отец Паисий“ ще започнат учебната година в 

сградата на ПГЕЕ. Това ще наложи двусменно обучение, започване на първа смяна от 

07.30 часа и намаляне на последните две междучасия от 10 на по 5 минути. Тези 

промени ще са в сила докато двете училища използваме общо базата на гимназията. 

Това обаче може да стане с одобрението на ОС. 

  Членовете на Обществения съвет са съгласни с намаляване  на междучасията. 

 Заседанието на  ОС при ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“  

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява училищните учебни планове за  2018/2019 учебна година за VІІІ клас 

по специалности, както следва: 

-  „Електрообзавеждане на транспортна техника“ с РИЧЕ; 

- „Компютърна техника и технологии“. 

- „Електрообзавеждане на производството“ – дуална форма на обучение 

2. Одобрява училищните учебни планове за  2018/2019 учебна година за ІХ клас по 

специалности, както следва: 

-  „Електрообзавеждане на транспортна техника“ с РИЧЕ; 

- „Компютърна техника и технологии“ с РИЧЕ. 



3. Одобрява актуализираната  Стратегия за  развитието на Професионална 

гимназия  по електротехника и електроника  „Капитан Петко войвода”  -  

 2014 – 2020 година 

 

4. Дава съгласие последните две междучасия да бъдат с продължителност по 5 

минути. 

 

       Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 

Председател:                                                                           Протоколчик: 

    Петко Добрински                                                                          Неджибе Ферхад 

 


