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Професионална гимназия по механотехника и               

електротехника“М.В.Ломоносов”-град Добрич 

  

 
                                     З А П О В Е Д 

№ 147 

 Добрич, 29. 11. 2016 г. 
 

                     На основание чл.259 (1) от  ЗПУО,   във връзка с чл. 31 от  Инструкция за 

изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите 

на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) и протокол  № 1/ 28.10.2016 г  

 
 ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Училищен съвет за обществен мониторинг „Твоят час  за учебната 2016/2017 година да се 

състои от 5 члена в състав както следва:  

1. Анна Иванова Митева, родител – председател 

2. Гълъбина Стоянова Добрева, учител - секретар 

3. Диана Иванова Банчева, родител - член 

4. Даниела Атанасова Симеонова, родител - член 

5. Елена Костадинова Костова, учител- член 

2. Съветът „Твоят час“ е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на 

сътрудничество между училището, родителите на учениците и местната общност, който 

има следните функции:  

 подпомага директора на училището при избора на извънкласни дейности, и на 

специалисти за тяхното провеждане, чрез електронната платформа на проекта; 

 подпомага директора на училището при избора на обучителни електронни 

продукти, необходими за провеждането на извънкласните дейности; 

 участва при обсъждане на графика за работа на групите по извънкласни дейности; 

 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; 

 обсъжда и отправя предложения до директора на училището за решаването на 

текущи въпроси, свързани с организирането и провеждането на извънкласните 

дейности от училищната програма; 

 наблюдава изпълнението на училищната програма „Твоят час“; 
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 дава препоръки за подобряване организацията и провеждането на извънкласните 

дейности; 

 инициира проучване на удовлетвореността на учениците от извънкласните 

дейности и от използваните обучителни електронни продукти; 

 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. 

3. Съветът „Твоят час“ изпълнява функциите си съгласно чл. 32-36 от Инструкция за 

изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) 

4. Данните за членовете на съвета „Твоят час“  да се въведат  в електронната платформа на 

проекта от инж. Иво Иванов. 

    Контрол по изпълнение на заповедта ще реализирам лично. 

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение чрез 

публикуване на  интернет страницата на   училището от г- н Иво Иванов. 

                                                                                                                                

инж.  Марияна Дражева 

Директор на ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“- Добрич 
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