СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

№

Организация/потребител
/вкл.
начина
на
получаване
на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

Списък на Иновативните училища за учебната 2020/2021 учебна година
1.

2.

Изписаното в Проекта за решение на МС Основно училище Приема се
gdrumeva
(Портал за обществени "Св. Климент Охридски" в Добрич всъщност е СУ „Св.
консултации)
Климент Охридски“.
Посоченото в Проекта за решение на МС Основно училище Приема се
makashelova
(Портал за обществени "Цанко Дюстабанов" в град Габрово е закрито през 2018
година.
консултации)

3.

Aziti
(Портал за обществени
консултации)

4.

Кармелина Колева
(имейл)

Ама то останаха ли неиновативни училища.. Май ръководствата Не
се Посочената бележка не е в
толкова бяха се концентрирали да развиват иновации, че приема
съответствие с общественото
попретупаха някои от задълженията си...
обсъждане.
Какво ще се случи с попретупаните ученици?! Връчиха на
родителите едни протоколи с пропускиТЕ на децата, но сега да
представят И на министерствата, как, кога и по какъв начин се
опитаха да изгладят пропуските и да се провери дали са
направени същите грешки от протоколите и на НВОто. Моля да
разясните каква е целта при изготвянето на протоколите и на
кого трябва да го представят родителите този протокол - на
частния учител?!
Здравейте,
Приема се
Директор съм на ОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Попово, обл.
Търговище. Училището ни е иновативно от 1 година и работим
по 3 годишна програма.
Моля, да ми напишете, защо не е в списъка на иновативните
училища за 2020/21 учебна година. код на училището – 2540102
Благодаря!
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5.

В Проекта на Решение на МС за приемане на Списък на Приема се
Botewschool
(Портал за обществени иновативните училища за учебната 2020/2021 година под № 189 е
записан код 1301699, който е на ОУ " Христо Ботев"- Велинград,
консултации)
обл. Пазарджик.
В списъка фигурира името ОУ "Васил Левски".
Информираме Ви за допуснатата техническа неточност, която се
надяваме да бъде коригирана.

6.

Здравейте!
Приема се
Нако Наков
Директор СУ "Христо Информирам, че в списъка на иновативните училища /проект/ за
учебната 2020/2021 година под № 426 името на нашето училище
Ботев" (имейл)
е записано като Средно училище "Васил Левски", с. Горна
Малина, Софийска област, вместо Средно училище "Христо
Ботев"

7.

Анна Андреева,
директор ОУ "Хр.
Ботев" - с. Беласица
(имейл)

8.

Моля да прецизирате изказа си. Това, че има една иновативна Не
се Посочената бележка не е в
Aziti
съответствие с общественото
(Портал за обществени паралелка в дадено училище, не прави автоматично иновативно приема
училищеТО. Така се сее заблуда и може дори да доведе до
обсъждане.
консултации)
конфликт сред училищната общност и вътрешно разделение на
иновативни и неиновативни.

9.

Регионално управление Във връзка с проект на решение на МС за приемане на Списък на Приема се
на
образованието
– иновативните училища за учебната 2020/2021 година, Ви
уведомяваме, че от област Габрово са включени две училища,
Габрово (имейл)
които не би следвало да са в списъка. Това са: 1. ПГТ „Пенчо
Семов“, под № 132 в списъка, с код по НЕИСПУО 700120 –
училището не е кандидатствало за иновативно. 2. ОУ „Цанко
Дюстабанов“, под № 133 в списъка, с код по НЕИСПУО 700104 –

Здравейте,
Приема се
Във връзка с настъпили промени в педагогически състав и
намаляване брой на учениците в ОУ "Христо Ботев" - село
Беласица имаме запитване може ли да бъдем отстранени от
проектосписъка за Иновативни училища.
Проведени са срещи с представители на Обществения съвет към
училището, проблемът е разгледан и на ПС. И двата училищни
органа / ОС и ПС/ ми поставиха задачата да попитам възможно
ли е това и ако отговорът е ДА, какви документи са необходими.

Изпратен доклад на директора и
становище на обществения
съвет.

Изпратен доклад на директора и
становище на обществения
съвет.
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училището е закрито през 2018 г.
10.

Регионално управление Уважаеми колеги, установихме, че в списъка на иновативните Приема се
на
образованието
– училища за учебната 2020/2021 г. фигурира Основно училище
"Христо Ботев", с. Паволче, община Враца. Същото е закрито от
Враца (имейл)
преди три години. От РУО-Враца подкрепяме усилията на
училищните екипи да обогатяват и разширяват иновативните си
дейности.
С уважение, Даринка Христова, ст.експерт по ОСО в РУО-Враца

11.

Лора Методиева
ЗДУД при ОУ " Христо
Ботев"Велинград
(имейл)

12

Росица
Христова
– В проект на Решение на МС за приемане на Списък на Приема се
директор на СУ „Хр. иновативните училища за учебната 2020/2021 година под номер
284 е записано училището. Всички данни съвпадат освен името
Ботев“, гр. Кубрат
на училището. Моля да бъде направена корекция . Името на
училището е СУ „Христо Ботев“.

Заповед за закриване № РД1475/12.07.2018 г.

В Проекта на Решение на МС за приемане на Списък на
Приема се
иновативните училища за учебната 2020/2021 година под
№ 189 е записан код 1301699 на ОУ "Христо Ботев", обл.
Пазарджик, общ. Велинград. В списъка фигурира името ОУ
"Васил Левски". Информираме Ви за допуснатата техническа
неточност, която се надяваме да бъде коригирана.
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