
                      
 

ОУ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – С. НОВО СЕЛО,ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ,ОБЛ.ПЛОВДИВ 

п.к 4221 с. Ново село,ул.15-та, № 22,Телефон:03147/2224, GSM:0888/917730,е- mail:oy_novoselo@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 

 

 

№  РД – 10- 65/ 06.10.2017 г. 

 

 На основание Проект BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, 

РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – 

ФАЗА II" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-

2020 г. , Писмо № 9105-265/31.08.2016г. на МОН, Заповед № 299/12.09.2016 г. на Кмета 

на Община Стамболийски 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

          Съвет за обществен мониторинг „ Твоят час” в ОУ „ Христо Смирненски” – с. 

Ново село за наблюдение и оценка на дейностите по проекта, финансиран по 

Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж чрез европейските 

структурни и инвестиционни фондове”: 

 

1. Пенка Богданова – Главен специалист „ О,К и В” в Община Стамболийски 

2. Красимир Григоров – педагогически специалист в ОУ „ Христо Смирненски” – 

с. Ново село 

3. Иванка Стоянова – педагогически специалист в ОУ „ Христо Смирненски” – с. 

Ново село 

4. Розалина Стефанова Апостолова– родител 

5. Васил Стефанов Веселов- родител 

 

 

Основните функции са съвета „ Твоят час” са: 

 

 Подпомага директора на училището при избора чрез електронната 

платформа на проекта на извънкласни дейности и на специалисти за тяхното 

провеждане, както и на електронни продукти, необходими за провеждането 

им: 

 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: 

mailto:oy_novoselo@abv.bg


 Наблюдава изпълнението на училищната програма „Твоят час” и дава 

препоръки за одобряване организацията и провеждането на извънкласните 

дейности. 

 

            Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение. 

 

С уважение, 

 

ВАНЯ ЛАЗАРОВА 

Директор на ОУ “Хр. Смирненски”-с.Ново село 

 


