
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

 гр.Смолян, ул.”Тракия” №13,  Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

ПРОТОКОЛ    №1 
от заседание на Обществения съвет 

при ПГТТ “Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

    Днес, 05 септември 2019 г. от 17,30 ч., се проведе заседание на Обществения 

съвет. 

Дневен ред: 

    1. Запознаване на членовете на съвета с изпълнението на приема за 2019/2020 

учебна година. 

                                                                                   Докладва: Директор 

    2. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2019/2020 година. 

Докладва: Директор 

    3. Разни 

 

По първа точка    

         Инж. Жайгарова  направи   анализ на приемната кампания. Посочи недобрата  

координация между местния бизнес и училището, което се оказва негативно върху 

реализиране на приема. При заявяването на желаните професии не се отчитат 

демографските дадености – намаляването на учениците, завършващи основно 

образование. Не на добро ниво е и професионалното ориентиране. Учениците нямат 

ясни представи за различните професии и възможностите, които им се предлагат за 

бъдеща професионална реализация. Това доведе до неизпълнение на планувания 

прием. За учебната година се формираха 2 паралелки в 8 клас по специалностите 

Програмиране и АТТ. За съжаление не можа да се формира паралелката с дуална 

форма на обучение. Отчитаме, че нямаме потенциал да поддържаме паралелка по 

специалността КТТ или КМ и Програмиране. Училището трябва да се ориентира 

към строго определени професии, с които да е разпознаваемо сред учениците от 

основното образование и техните родители. 

Членовете на Обществения съвет изказаха мнение, че рекламата на училището 

не е била на необходимото ниво. Не се търси съдействието на бивши реализирани 

ученици и на родителите на сегашните ученици. Препоръчано бе да се работи 

целенасочено през цялата година като се използват нови методи и средства и най-

вече  социалните мрежи, които се посещават от младите хора. 

  По втора точка 

Инж. Жайгарова запозна членовете на Обществения съвет с училищните 

учебни планове. Изяснен беше начинът, по който се разпределят учебните часове по 

предмети, които ще се изучават от 8
б
, 9

а
, 9

б
, 9

в
, 10

а
 и 10

б
 класове в раздел Б, секция 

разширена професионална подготовка от училищния учебен план. За учениците от 

11
а
, 11

б
, 12

а
, 12

б
, 12

в
 и 12

г
 класове се коментира разпределението на часовете от 

ЗИП. Коментира се и допълнителният час по ФВС, който се изучава от всички 

ученици.  

Изказа се мнение, че изучаваните учебни предмети в разширената 

професионална подготовка трябва максимално да се ориентират към изискванията 

на местните работодатели, което ще улесни учениците в бъдещата им 

професионална реализация.           
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Членовете на обществения съвет даде съгласие за съгласуване на училищните 

учебни планове.  

                По трета точка 

Директорът докладва пред членовете на Обществения съвет, че за ремонта на 

отоплителната инсталация са отпуснати от МОН недостатъчни финансови средства 

за изпълнение на проекта. На този етап е осигурена подмяната на единия котел,  

инсталацията в котелното, връзката между котелното и абонатната и ремонтирането 

на авариралите щрангове. За да се подмени и втория водонагревен  котел  има 

възможност да се използват част от средствата от преходния остатък, с което ще се 

гарантира отоплителния сезон. Осигурено е гориво до края на финансовата година. 

В училището и в общежитието има не подменена дограма – прозорци и врати. 

Това се отразява на енергийната ефективност на двете сгради.  Училището разполага 

с финансов ресурс от преходния остатък за подмяна на металната дограма в 

училището и останалите фазерни врати в общежитието. С това се надяваме да се 

подобри микроклимата в училището и общежитието. За подобряване условията на 

живот на учениците, настанени в общежитието, е редно да се подменят леглата, 

които са с провиснали пружини и използването им в това състояние  е  опасно за 

здравето на децата, а  има и предписание от контролните органи за подмяната им.   

Отчита се, че в много лошо състояние са стълбите на входа на училището и 

към спортния салон. Това създава трудност при почистването, а и опасност за 

живота и здравето на учениците и учителите, които постоянно минават от там.  

Не може да отминем и факта за условията, при които спортуват нашите 

ученици. Липсата на спортна площадка демотивира учениците и не позволява 

качествено провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт. Това са 

належащите нужди на училището. Поетапно ще се търсят възможности за 

решаването им в зависимост от финансовите средства, с които разполага училището. 

В заключение след коментар по предложенията на директора се направи 

извода, че създаването на по-добри условия на обучение и живот на учениците 

трябва да са приоритет в разпределението и използването на финансовите средства 

от преходния остатък. Разумни са предложенията на директора. Нужно е да се 

направят точни разчети при използването на финансовите средства.  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

Протоколчик: 

Гергана Петрова 

 

 

Председател на Обществения съвет: 

инж. Димо Касабаджаков 

 

 

   


