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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Динево, община Хасково      Дата: 29.03.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Почистване на двора на училището в село Динево 

Описание на проблема: Дворът на училището в село Динево е силно замърсен. Учениците изхвърлят пластмасови 

бутилки, чашки и всевъзможни отпадъци на футболното игрище, в училищния двор и навсякъде около 

училището. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Участниците в ГСС 

предцложиха да се организира акция за почистване на училищния двор. Наставниците на ГСС предложиха да 

разговарят с директора на училището, за да могат и самите ученици да се включат в акцията. Обсъдена бе 

възможността за раздаване на поощрителни награди за най-активните деца, включили се в акцията. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Да се проведе акция за почистване на 

двора на училището в село Динево на 29.03.2016г. 

Ангажирани лица: наставниците на ГСС, зам. – директорът на училището в село Динево – г-жа Ташева и Андриана 

Иванова 

Предприети действия:  Андриана Иванова проведе разговор с г-жа Ташева за уточняване на подходящите ден и 

час за провеждане на акцията. Тя осигури чували иръкавици за почистването, както и награди за децата, 

включили се в акцията. 

Постигнти резултати:  В почистването на училищния двор се включиха всички ученици от първи до осми клас, 

като всеки клас почистваще обособена от учителите зона от училищния двор. Поради голямото желание на 

децата да участват в акцията, на всеки клас беше осигурена по една награда – топка, федербал и др. Тъй като ГСС 

– Динево за втори път реализира съвместна акция с училището, учениците изразиха желанието си пролетното 

почистване да се превърне в традиция за селтото. 

 

Дата: 30.03.2016 г.     

Изготвил: Гинка Ангелова 
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