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П Р О Т О К О Л 

 

№ 2 
 

от заседанието на Обществения съвет към Основно училище „Петко Рачев 

Славейков”, Варна за учебната 2016/2017 година 

 

Днес, 25.01.2017 г., се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Петко 

Р.Славейков”, Варна за учебната 2016/2017 година.  

Присъстваха : г-н Коста Базитов, г-н Деян Даскалов, г-жа Кремена Йорданова, г-

жа Анета Братанова, г-н Стефан Раданов, г-жа Жулиета Милева и арх. Стилияна 

Рачинска – членове на съвета и г-жа Таня Петрова – директор на училището 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Искра Сърмаджиева, която е 

технически сътрудник в училището. Заседанието протече при следния 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Становище на Обществения съвет относно формуляр за кандидатстване за включване 

на училището в списъка на иновативните училища. 

2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от 

преходния остатък на бюджета. 

3. Становище по училищния план-прием І и V клас за учебната 2017/2018 година. 

4. Разни 

 

По т. 1  

Обществения съвет единодушно реши със седем гласа „за”: 

1. Подкрепя кандидатурата на ОУ „Петко Р. Славейков” за включване в списъка 

на МОН на иновативните училища. 



2. Декларира съгласието си от името на новопостъпилите ученици в І и V клас за 

включване в: 

 разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на 

организацията на обучението; 

 организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и 

образователната среда; 

 използване на нови методи на преподаване; 

Приложение№ 1 

 

3. Оправя молба до Кмета на Община Варна чрез Дирекция „Образование и 

младежки дейности” за подкрепа на кандидатстването на ОУ „Петко Р. Славейков”, 

Варна за включване в списъка на иновативните училища, като училище водещо сред 

основните училища в региона по резултати от НВО. 

 

По т.2 

1. Обществения съвет изразява подкрепа на ръководството, относно действията му за 

реализиране на финансовите средства от преходния остатък на бюджета – за 

подобряване на МТБ на училището и повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти, като конкретните размери подлежат на допълнително определяне.  

2. Не приема внушението от обсъжданията на членовете на тристранната комисия към 

Община Варна, която касае политика на училището във финансов план. 

 

По т.3 

Обществения съвет дава становище, че одобрява план-приема в І и V клас на 

училището за учебната 2017/2018 година. 

По т.4 

Г-жа Анета Братанова информира членовете, че е създаден имейл на 

Обществения съвет и предлага той да бъде администриран от г-жа Жулиета Милева. 

os_slaveikov@abv.bg 

Предложението беше прието единодушно от членовете на Обществения съвет. 

 

 

       Председател: Анета Братанова /п/* 

 

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

mailto:os_slaveikov@abv.bg
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