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

ПРОТОКОЛ
№1

от заседанието на Обществения съвет и Училищното настоятелство към Основно
училище „Петко Рачев Славейков”, Варна за учебната 2018/2019 година
Днес, 17.10.2018 г., се проведе съвместно заседание на Обществения съвет към
ОУ „Петко Р.Славейков“гр.Варна и Училищното настоятелство към ОУ „Петко
Р.Славейков“ за учебната 2018/2019 година.
Присъстваха: г-жа Анета Братанова, г-н Коста Базитов, г-н Диан Даскалов, г-жа
Кремена Йорданова, адв.Стефан Раданов, г-жа Даниела Иванова – членове на
Обществения съвет,
г-н Ивайло
Василев, г-жа Станислава Станева-Карова,
адв.Кремена Катева, г-жа Марияна Полихронова, – членове на Училищното
настоятелство, г-жа Нели Павлова – директор на училището, г-жа Стела Раданова –
главен счетоводител и г-жа Камелия Гунева – ЗД АСД.
За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Стела Раданова. Заседанието
протече при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Възможности за въвеждане на едносменен режим на обучение.
2. Разни :
2.1. Състояние на на масите и столовете в стаите на I и II клас
2.2. Качество на униформите
2.3. Организация на голямото междучасие

По т. 1

Г-жа Нели Павлова, директор на училището, представи на вниманието на членовете
на Обществения съвет и Училищното настоятелство възможен план за поетапно
намаляване на паралелките с оглед преминаване на едносменен режим на обучение
при евентуална възможност за преместване на III ПМГ „Академик Методий Попов“ в
друга сграда.
Г-н Базитов и г-н Даскалов коментираха, че при 25 учебни паралелки в III ПМГ
„Академик Методи Попов“ и 38 в ОУ „Петко Р.Славейков“ и като се има предвид, че е
основно училище при възможност за предоставяне на нова сграда, следва да се
премести III ПМГ „Академик Методий Попов“.
Решение:
Изготви се писмо до Директора на Дирекция „Образование и младежки дейности“
на Община Варна с предложение след преместване на гимназията и поетапно
намаляване с по една паралелка на година до 3 години да имаме възможност да
преминем на едносменен режим на обучение.
Гласуване: 11 човека – за
По т. 2.1.

Г-жа Нели Павлова отново представи на вниманието на членовете на
Обществения съвет и Училищното настоятелство лошото състоянието на масите и
столовете в стаите на I и II клас, закупени от „Българска училищна индустрия“ ООД
София преди една година. Въпреки многократните опити за свързване с тях по телефон
и с изпратеното, гласувано на предходното заседание писмо с обратна разписка за
предявяване на рекламация не сме получили никакъв отговор.
Решение:
Членовете на Обществения съвет и Училищното настоятелство решха да се
извърши анализ на повредите и ценообразуване на бъдещ ремонт и на следващо
заседание да се реши каква процедура за действие да бъде избрана.
По т. 2.2.

Г-жа Анета Братанова постави на обсъждане качеството на униформите и найвече сроковете за поръчка преди новата учебна година, предвид как бързо израстват
учениците от началните класове в тази възраст.
Решение:
Г-н Ивайло Василев пое ангажимент да разговаря с фирмата.
По т. 2.3.

Г-жа Анета Братанова обърна внимание, че по време на голямо междучасие много
ученици играят и бягат по двора и настъпват конфликтни ситуации между тях.
Мерки:
Освен дежурния учител по физическо възпитание по време голямото междучасие на
двора да дежури и втори учител.
Председател: Анета Братанова /п./
Протоколчик: Стела Раданова /п./

