МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ФИЛИП КУТЕВ“
0453/42248; 422-15, гр. Котел, ул.”Георги Захариев” №2, e-mail:smu_k_l@mail.bg, www.nufi-kotel.com

ЗАПОВЕД
№ РД 06-2/12.09.2016 г.
На основание чл.258 ал.1, чл.259 ал.1 от Закон за предучилищното и
училищното образование, чл. 19, ал. 2, т.21 от Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти и във връзка с участие в проект „Твоят час“

О П Р Е Д Е Л Я М:

Състава на съвета за обществен мониторинг "Твоят час":
1.
2.
3.
4.
5.

Паруш Куртев Неделчев – председател
Венета Георгиева Попова – секретар
Десислава Стаменова Пепелишева – член
Величка Атанасова Люцканова – член
Димитринка Динева Иванова – член

Съветът "Твоят час" има следните функции:
1. Подпомага директора на училището при избора на извънкласни дейности и на
специалисти за тяхното провеждане, чрез електронната платформа на проекта;
2. Подпомага директора на училището при избора на обучителни електронни
продукти, необходими за провеждането на извънкласните дейности;
3. Участва при обсъждане на графика за работа на групите по извънкласни
дейности;
4. Координира участието на родителите в работата на групите за извънкласни
дейности и подпомага училищните екипи при организирането и провеждането
на годишните продукции на групите и на публичните изяви на учениците;
5. Обсъжда и отправя предложения до директора на училището за решаването на
текущи въпроси, свързани с организирането и провеждането на извънкласните
дейности от училищната програма;
6. Наблюдава изпълнението на училищната програма „Твоят час“;
7. Дава препоръки за подобряване организацията и провеждането на
извънкласните дейности;
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8. Инициира проучване на удовлетвореността на учениците от извънкласните
дейности и от използваните обучителни електронни продукти;
9. Изготвя годишен доклад с резултати от проведения мониторинг за избор на
извънкласни дейности и за участие на родителите в дейностите по училищната
програма „Твоят час“ и го представя на директора на училището и на
регионалното управление на образованието;
10. Представител на съвета „Твоят час“ може да участва в работата на
педагогическия съвет на училището при обсъждане на тематичните
направления, по които училището провежда извънкласни дейности по проекта.
Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение
и изпълнение.
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