ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” – ВАРНА
бул.”Вл.Варненчик” № 80, тел : 052/460 550; 460 552 e-mail:ou.slaveykov@slaveykov.net

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседанието на Обществения съвет към Основно училище „Петко Рачев
Славейков”, Варна за учебната 2017/2018 година

Днес, 25.07.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет към

ОУ „Петко

Р.Славейков“, Варна за учебната 2017/2018 година.
Присъстваха: г-жа Анета Братанова, г-н Коста Базитов, г-н Деян Даскалов, г-жа Кремена
Йорданова, г-жа Жулиета Милева, адв.Стефан Раданов, арх. Стилияна Рачинска и адв.Кремена Катева –
членове на съвета, г-жа Нели Павлова – директор на училището, г-жа Искра Андреева –ЗД АСД и г-жа
Камелия Гунева – ЗД АСД.
За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Искра Андреева. Заседанието протече при
следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Становище на Обществения съвет относно избора на учебници и учебни
комплекти за III и VII клас за учебната 2018/2019 година.
2. Предложение за избираеми учебни часове и утвърждаване на учебните планове.
3. Даване становище за план-приема в подготвителните групи.
4. Разни.

По т. 1

Г-жа Нели Павлова, директор на училището, представи на вниманието на членовете
на Обществения съвет списъка с учебници и учебни комплекти, който е утвърден със
Заповед № РД09-1484/25.07.2018г. на министъра на образованието и науката. Съгласно
чл. 164 ал. 2 от ЗПУО учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за

безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по
учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище.
Г-н Базитов и г-н Даскалов поставиха въпрос: защо се променят издателствата, от
които ще се заявяват учебници за III и VII клас и по-конкретно за учебниците по
български ези и литература.
Членовете на Обществения съвет бяха запознати подробно с протоколите на
методическите обединения за избор на учебници и основанията за направения избор.
От своя страна г-жа Павлова обясни, че новоизбраните издателства предлагат много
допълнителни тестове за НВО.
Решение:
Членовете на Обществения съвет съгласуваха и одобриха списъка с учебниците
и учебните комплекти за безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2018/2019
година, съгласно приетото решение на Педагогическия съвет от 25.07.2018г.
По т. 2

Г-жа Нели Павлова представи на вниманието на членовете на Обществения
съвет предложение за избираемите часове и учебни планове за учебната 2018/2019
година.
Решение:
Членовете на Обществения съвет съгласуваха и одобриха предложените
избираемите часове и учебни планове за учебната 2018/2019 година.
По т. 3

Г-жа Нели Павлова поиска становище от Обществения съвет за план-прием в
подготвителните групи. По предварителен план-прием в ПГ са приети 36 деца. Тази
бройка се оказа недостатъчна да се обхванат всички желаещи деца от района.
Училищното ръководство предложи да се приемат още 10 деца от района.
Решение:
Членовете на Обществения съвет съгласуваха и одобриха направеното
предложение.
По т. 4

Членовете на Обществения съвет изказа благодарност на учителите: Стефка
Конакчиева, Бисерка Алексиева, Дияна Петрова и Виолета Михайлова за постигнатите
резултати на учениците от VII клас на НВО.

Членовете на Обществения съвет изказаха недоволство от качеството на
металното покритие на учебните маси и столове произведени от „Българска училищна
индустрия“ ООД за класните стаи в МФЦ „Училище за мечтатели“. Предложиха на
фирмата производител да се изпрати официално писмо за отстраняване на проблема.
При необходимост да се изпълнят клаузите на раздел X. Отговорност и санкции на
подписания договор между ОУ „Петко Р.Славейков“ и „Българска училищна
индустрия“ ООД.
Членовете на Обществения съвет подкрепят решението на Педагогическия съвет
учениците от III „Б“ клас с класен ръководител Пламена Великова да учат в кл.стая 111
в обратна смяна на училището, а учениците от III „А“ клас с класен ръководител
Пламена Станева да учат в кл.стая 111 в смяната на училището.
Председател: Анета Братанова /п./
Протоколчик: Искра Андреева /п./

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” – ВАРНА
бул.”Вл.Варненчик” № 80, тел : 052/460 550; 460 552 e-mail:ou.slaveykov@slaveykov.net

ПРОТОКОЛ
№2
от заседанието на Обществения съвет към Основно училище „Петко Рачев
Славейков”, Варна за учебната 2017/2018 година

Днес, 07.12.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Петко
Р.Славейков“, Варна за учебната 2017/2018 година.
Присъстваха: г-жа Анета Братанова, г-н Коста Базитов, г-н Диан Даскалов, г-жа
Жулиета Милева, адв.Стефан Раданов – членове на съвета, г-жа Марияна Стоянова –
директор на училището /съгл. Заповед РД-07/ № 319/ 26.11.2018г./, г-жа Искра
Андреева–ЗД АСД, г-н Иван Иванов – старши експерт по ФВС и РУО Варна, учителите
по ФВС – г-жа Емилия Илиева, г-жа Стефани Йорданова, г-н Георги Тодоров, г-н
Свилен Колев и двама представители на ученическия комитет. Г-н Ивайло Василев –
член на Училищното настоятелство, присъства на заседанието, като родител на
Катерина Русланова Кръстева от VIIг и Александра Русланова Кръстева от VIа клас.
За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Искра Андреева. Заседанието
протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
Обсъждане на поставени от родителите въпроси:
1.

До каква температура се играе на двора в часовете по ФВС?.

2. Защо в салоните за ФВС влизат повече от един клас наведнъж ?
3. Защо в колективните игри се комбинират паралелки от различни випуски?

4. Разни.

По т. 1

Г-жа Емилия Илиева, старши учител по ФВС, прочете Информация относно
изискванията по ФВС за родителите. В т.2 е написано „ ФВС е и предмет, допринасящ
за физическото закаляване на ученика. При спокойно време може да се провежда в
зимни условия, при температури над 4-5 градуса. Молим родители, които имат поспециално мнение да го споделят с преподавателя.“ Експертът по ФВС, г-н Иван
Иванов, потвърди, че няма документална база за определяне на въпросната
температура. Подчерта, че двама от учителите по ФВС в ОУ „Петко Р.Славейков“ са с
дълъг стаж и опит при провеждане на часовете и апелира за по-голямо доверие в тях.
Г-н Даскалов също изказа мнение, че е добре децата да спортуват на двора и при
по-ниски температури, за да се каляват.
Г-н Василев предложи учителите по ФВС да следят дали децата са облечени
подходящо за съответните температури. Учителите обясниха, че всеки има различен
праг за топлоусещане и учениците сами преценяват как да се облекат.
Г-н Базитов обясни, че е добре да се а се намери решение, което да се включи в
правилника на училището.
Адв.Раданов предложи да се впише текст в правилника, според който при
температури под 5 градуса да се играе в салоните по ФВС.
По т. 2

Г-жа Марияна Стоянова обясни какъв е принципа на утвърждаване на седмичното
разписание от РЗИ и изискванията, на които трябва да отговаря.
Всички присъстващи бяха на мнение, че базата е недостатъчна. Това също налага
необходимостта да се играе на двора, за да не се струпват два или три класа във
физкултурните салони.
По т. 3

Г-н Ивайло Василев обясни, че при провеждане на час по ФВС, учителите са
обединили ученици от пети и шести клас, разделяйки ги на два отбора за игра на
народна топка. Според неговите думи, след приключване на играта момиче от шести
клас е ударило дъщеря им /ученичка от пети клас/ умишлено с топката.
По т. 4

Г-жа Братанова сподели притеснения на родителите във връзка с преминаване на
външни лица през училищния двор и през разрушена ограда.
Г-жа Андреева обясни, че е поръчана нова ограда, която ще бъде поставена до
една седмица. Засилени са и мерките за охрана на училищния двор. „СОД СПАРТАК“
ООД е наето да извършва обход на училищния двор от 17:00 до 23:00 часа на всеки
кръгъл час. При забелязани нарушения охраната на училището сигнализира незабавно I
РПУ и Детска педагогическа стая.

Решения:
По т. 1

В Правилника на училището да се впише текст: „При зимни условия и спокойно
време, с температури над 4-5 градуса, часът по ФВС може да се провежда на открито.“
По т. 2

Да се преразгледа седмичното разписание и за втория учебен срок да се направи
ново разпределение на часовете. Да се избегне максимално необходимостта от
събиране на класове в един учебен час в салоните по ФВС.
По т. 3

Ако е възможно да се избегне смесване на различни випуски в едно помещение.
Учителите предлагат да се впише в Правилника на училището: „Съобразявайки се с
МТБ е възможно съвместна игра на класове с близка до тях възраст“.

Председател: Анета Братанова
Протоколчик: Искра Андреева

