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„
ЧАС“
Ч
II.

Oбщи положени
ия.

В
Вътрешнитте правилаа за работаата на Съввет „Твоят час“ са раазработени
и на основаание
Инструукция за изпълнение
и
е на дейносстите по пр
роект BG05
5M2OP001 -2.004-0004 „Развити
ие на
способн
ностите на ученицитее и повишааване мотиввацията им
м за учене ччрез дейноссти, развивващи
специф
фични знани
ия, умения и компетеентности (Т
ТВОЯТ ЧА
АС) – фаза ІІ“
Ч
Чл. 1. (1) Съветът
С
заа обществеен монитор
ринг „Твоятт час“ се ссъздава за наблюдение и
оценка на дейносттите по про
оекта, изпъълнявани отт училищетто
((2) Съветътт „Твоят чаас“ е орган
н за монито
оринг на училищно нииво, основаан на принц
ципа
на сътррудничество между уч
чилището, родителитее на учениц
ците, общиината, на чи
иято теритоория
се нами
ира училищ
щето и преедставителли на непраавителствеени организзации и/ил
ли на месттната
общесттвеност и уч
чилищнатаа общност.
((3) За участтие в съветта „Твоят ччас“ не се дължи
д
възнааграждениее.
Ч
Чл. 2. (1) Броят на участнициите в съвеета е седем
мчленен, оопределен е директорра и
включвва: 3 родитеели и пред
дставител нна общинатта и общесттвения съвеет към учил
лището.
((2) Членовеете на съвеета „Твоят ччас“ не могат да учасстват като рръководитеели на груп
пи за
извънклласни дейн
ности по пр
роекта „Твооят час“ в училището
у
.
((3) В съвета „Твоятт час“ мооже да уч
частва пред
дставител на юриди
ическо лиц
це с
нестопаанска цел. Организац
О
ията трябв а да отговааря на следните условвия:
1. да работти в общесттвена ползаа;
22. да осъщ
ществява деейности, сввързани с училищно
ото образоввание на територият
т
та на
общинаата, на коятто е училищ
щето;
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33. да е деккларирала, че няма дда участваа като изпъ
ълнител наа дейности
и по проеккта в
същотоо училище.
((4) В случ
чаите, в които директторът е оп
пределил в състава нна съвета „Твоят
„
часс“ да
участваа представител на местната
м
оббщественосст или учи
илищната общност, това могатт да
бъдат ллица, свърззани с учи
илищното ообразовани
ие и/или пр
рофесионаллно доказаани личноссти в
различн
ни области
и на общесттвения живвот.
Ч
Чл. 3. (1) Съветът
С
„Тввоят час“:
1.

подпом
мага дирек
ктора на уучилището при избор
ра на извъънкласни дейности,
д
и на

специаллисти за тяяхното проввеждане, чррез електро
онната платформа на проекта;
22.

подпом
мага директора на училищетто при иззбора на обучителн
ни електроонни

продуктти, необход
дими за пр
ровежданетто на извънкласните дейности;
д
33.

участва при обсъждане на гграфика за работа
р
на групите
г
по извънклассни дейностти;

44.

коорди
инира учасстието на родители
ите в рабо
отата на ггрупите заа извънклаасни

дейностти и подпоомага учил
лищните еккипи при организиран
нето и проввеждането на годишн
ните
продукции на групите и на публичните
п
е изяви на учениците;
у
;
55.

обсъжд
да и отпраавя предлоожения до директораа на училиището за решаването
р
о на

текущи
и въпроси, свързани с организиирането и провеждан
нето на изввънкласнитте дейности от
училищ
щната прогррама;
66.

наблюд
дава изпъл
лнението наа училищнаата програм
ма „Твоят ччас“;

77.

дава препоръки
п
за
з подобряяване организацията и провежддането на извънкласн
ните

дейностти;
88.

иниции
ира проуч
чване на удовлетво
ореността на ученииците от извънкласн
ните

дейностти и от изп
ползваните обучителнни електрон
нни продук
кти;
99.

изготвяя годишен
н доклад с резултатти от проведения м
мониторингг за изборр на

извънклласни дейн
ности и заа участие нна родител
лите в дей
йностите ппо училищ
щната прогррама
„Твоят час“ и гоо представяя на дирекктора на училището
у
и на региионалното управление на
образовванието.
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((2) Представител на съвета
с
„Тввоят час“ може
м
да учааства в рабботата на педагогичес
п
ския
съвет н
на училищ
щето при обсъжданее на тематтичните направления
н
я, по кои
ито училищ
щето
провеж
жда извънклласни дейности по пр оекта.
Ч
Чл. 4. Съсставът на съвета
с
за ообществен монитори
инг „Твоят час“ се утвърждава
у
а със
заповедд на директтора на учи
илището. Д
Данните за членовете
ч
на
н съвета „„Твоят час““ се въвежд
дат в
електроонната платтформа от директора на училищ
щето.
Ч
Чл. 5. (1)) Съветът „Твоят чаас“ се ръкководи от председаттел, който се избираа от
членовеете на учреедително зааседание с обикновен
но мнозинсттво.
((2) Членовеете на съвеета избиратт от съставаа си и секретар.
((3) Секреттарят подп
помага прредседателяя в работтата по пписменото оформянее на
предлож
женията, насоките
н
и препоръкит
п
те на съветта и проток
колиранетоо на заседан
нията.
((4) Заседан
нията на съ
ъвета се сввикват от председате
п
еля или по искане наа една третта от
членовеете му. Члееновете на съвета се кканят на засседание на съвета от ппредседатееля.
Ч
Чл. 6. (11) Съветътт „Твоят час“ взем
ма решени
ие с обиккновено мнозинство
м
о от
присъсттващите.
((2) При глласуване на
н решениията всеки
и член на съвета им
ма право на един глас.
г
Директторът на училището има право нна съвещатеелен глас.
Ч
Чл. 7. На учредител
лното заседдание на съвета
с
„Тво
оят час“ сее разработтват и приеемат
правилаа за работаата на съветта.
Ч
Чл. 8. (1) За
З всяко засседание на съвета „Тввоят час“ се води проотокол, кой
йто се подписва
от преддседателя на
н съвета и участнициите в заседаанието.
((2) Оригин
налните про
отоколи и м
материалитте към тях се съхраняяват на място, определлено
директоора.
Ч
Чл. 9. Дирректорът на
н училищ
щето осигур
рява необх
ходимите уусловия заа дейносттаа на
съвета „„Твоят часс“.
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