
ОТЧЕТ

за дейността на Обществен Съвет при ОУ „П.Р.Славейков“ – Варна

за учебната 2018/19 год.

Правно  основание:  чл.  17  от   Правилника  за  създаването,  устройството  и
дейността  на  обществените  съвети към  детските  градини  и  училищата
/ПСУДОСДГУ

Въведение: Общественият  Съвет  при  ОУ  „П.Р.Славейков“  –  Варна  е
конституиран по реда на чл. 4 от Правилника за създаването, устройството и
дейността  на  обществените  съвети към  детските  градини  и  училищата
/ПСУДОСДГУ/  на  30.11.2016  год.  в  състав  от  постоянни  членове  както
следва:

1. Анета  Братанова –  Зам.  Председател  и  Ръководител  на  Търговско
отделение на Апелативен Съд - Варна

2. Коста Базитов – Зам.Кмет на Община Варна
3. Деян Даскалов – учител и педагог
4. Кремена Йорданова – Гл.експерт, Дирекция „Младежки дейности и

образование“
5. Стефан Раданов – адвокат във ВАК
6. Жулиета Милева- представител на книжарници „Хирон“
7. Стелияна Рачинска - архитект.

Поименният състав на ОС е утвърден със заповед РД – 07/320/30.11.2016 год.
на Директора на ОУ „П.Р.Славейков“.

С  решение,  обективирано  в  Протокол  №  1/30.11.2016  год.  ОС  е  избрал
Председател – Анета Братанова и Секретар Стелияна Рачинска.

На  свое  заседание  от  25.01.2017  год.  Общественият  Съвет  при  ОУ
„П.Р.Славейков”  е  приел регламент  относно  начина  на  популяризиране  на
приетите решения. Същият е обективиран в протокол № 2/25.01.2017 год.,
който  е  входиран  в  дневника  за  кореспонденция  на  училището  с  вх.№
70/27.01.2017 год. На среща, проведена на 21.08.2017 год., членовете на ОС са
приели за  удачно  адресът  на  електронната  поща на  обществения  съвет  да



бъде популяризиран и чрез  нарочно съобщение по време на провежданите
родителски срещи в началото на учебната 2017/18 год.  

В съответствие с изложеното, с писмо вх.№ 604/28.08.2017 год. до Директора
на ОУ е отправена молба да съдействие за  изпълнение на приетите решения
както следва:

1.  Протоколите  от  проведени  заседания  на  ОС  да  бъдат  публикувани  на
интернет страницата на училището;

2. Да се публикува нарочно съобщение на интернет страницата на училището
относно адреса за електронна кореспонденция на ОС – os_slaveikov@abv.bg

3.  Да се  осигури поставяне на протоколите на информационното табло на
училището;

4.  Адресът на електронната поща на обществения съвет -os_slaveikov@abv.bg
да  бъде  популяризиран  и  чрез  нарочно  съобщение  от  преподавателите  по
време на провежданите родителски срещи в началото на учебната  2017/18
год.  

През учебната 2018/2019 год. са проведени общо седем заседания на ОС.

Приети решения:

1.Приети  решения  през  учебната  2018/2019 год.   в  кръга  на
компетентността по чл. 16. (1) от ПСУДОСДГУ  

Решения по чл.16,  ал.1,  т.1  ПСУДОСДГУ:  На заседание  на ОС
/протокол № 5/20.03.2019 год./  ОС е запознат с презентация за иновативното
обучение, изразяващо се в разработване и въвеждане на иновативни елементи
по  отношение  на  организацията  и  обучението;  организиране   по  нов  и
усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда;
използване на нови методи на преподаване; включването на училището към
Европейския  проект  „Еразъм+“  с  домакин  Франция.  Информация  относно
развитието  на  проекта  е  била  предоставяна  на  вниманието  на  ОС  и  в
последващо провеждани заседания.  ОС е  запознат  и  с  участието  на  ОУ в
проект „Иновации в действие“ – протокол № 7/02.05.2019 год. 
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Решения по чл.16, ал.1, т.4  ПСУДОСДГУ: ОС е запознат с отчета
за  изпълнение  на  бюджета  за  календарната  2018  год.  /протокол  №  3  от
заседание, проведено на 20.02.2019 год./.

Решения по чл.16,  ал.1,  т.5  ПСУДОСДГУ:  ОС е приел нарочно
решение  /протокол  №  2  от  заседание,  проведено  на  25.01.2017  год./  да
ПОДКРЕПИ ръководството  относно  действията  му  за  реализиране  на
финансовите средства от преходния остатък от бюджета за подобряване на
МТБ  на  училището  и  повишаване  на  квалификацията  на  педагогическите
специалисти,  като  конкретните  размери  подлежат  на  допълнително
определяне. Във връзка с преходния финансов остатък ОС е реагирал остро
на  всички  критики,  касаещи  политиката  на  училището  за  реализиране  на
голям преходен  остатък,  отправени от  тристранната  комисия  към Община
Варна.

Решения  по  чл.16,  ал.1,  т.6   ПСУДОСДГУ:  ОС  е  одобрил
предложението за избираеми часове за първи клас за учебната 2019 /2020 год.
/протокол № 3/20.02.2019 год./. ОС е съгласувал училищния учебен план за
учебната 2019 /2020 год. /протокол № 8/28.06.2019 год./

Решения  по  чл.16,  ал.1,  т.8   ПСУДОСДГУ: С  решение,
обективирано  в  протокол  № 5/20.03.2019  год.  ОС  е  съгласувал  избора  на
издателствата,  предпочетени от учителите за помагала за учениците от ПГ,
първи и пети клас за учебната 2019/2020 год. ;  С решение по протокол №
8/28.06.2019 год. ОС е съгласувал избора на учебници и учебни помагала за
учебната 2019/2020 год. за 4 клас.

Решения по чл.16, ал.1, т.10  ПСУДОСДГУ: ОС е приел нарочно
решение  /протокол  №  3  от  заседание,  проведено  на  20.02.2019  год.  /  за
одобряване на план –приема в I клас за учебната 2019/2020 год. 

2.Други:
 ОС е провел извънредно заседание  /протокол № 4/05.03.2019

год./ във връзка с Разпореждане на Дирекция „Управление на
сигурността и контрол на обществения ред“, отдел „Строителен
контрол“  относно  демонтаж  на  входна  врата  на  училището
закриване на лицев вход. ОС е отправил изрични препоръки за
предприемане за дължимите юридически действия във връзка
със  запазването  на  входа  и   сезиране  на  компетентните
институции.



 По искане на ОС е свикано заседание /протокол № 2/07.12.2018
год./ с дневен ред, касаещ организацията на часовете по ФВС и
конкретно: температурата за игра на двора; комбинирането на
класове  в  салоните  и  в  колективни  игри.  Отправени  са
препоръки  за  изготвяне  на  седмично  разписание  по  начин,
позволяващ  провеждането  на  часове  в  салона  с  един  клас.
Отправени  са  и  препоръки  да  се  избягва  съвместна  игра  на
ученици от различни възрастови групи в колективни спортни
дейности.

 По настояване на ОС в дневния ред на проведените заседания
са  включени  въпроси,  свързани  с  преминаването  на  външни
лица  през  училищния  двор  и  оградата.   Изслушани  са
предприетите  от  училището  мерки  за  охрана  /  протокол  №
2/07.12.2018 год./.

 По настояване на ОС на училището са отправени препоръки за
учредяване на допълнителни дежурства в голямото междучасие
/протокол № 1/17.10.2018 год./;

 ОС е дискутирал въпросите за качеството на униформите, вкл.
невъзможността на фирмата – изпълнител да изпълнява в срок
направените поръчки /протокол № 1/17.10.2018 год./;

 ОС е препоръчал анализ на повредите на доставено училищно
оборудване – маси и столове в иновативното крило

3. Изразени официални позиции:
ОС  е  изготвил  писмо  до  Директора  на  Дирекция  „Образование  и

младежки дейности“ при Община Варна  относно възможностите и начина за
въвеждане на едносменен режим на обучение. 

ОС е изразил официална подкрепа относно кандидатурата на ОУ в
Национална програма „Иновации в действие“. 

Изложеното  сочи,  че  през  учебната  2018/2019  год.  ОС  при  ОУ
„П.Р.Славейков“  е   извършил  дължимите  действия  за  осъществяване  на
вменените по закон правомощия, вкл. и провеждал извънредни заседания по
въпроси,  касаещи  стратегическото  развитие  на  училището,  които  не  са
включени в предметния обхват на чл. 16, ал.1 ПСУДОСДГУ.

ОС  е  нов,  законовоформиран  орган  с  изрично  предвидени  и
лимитирани правомощия. Благодарение на отличния диалог с ръководството
на  ОУ  Общественият  съвет  се  наложи  като  орган,  който  подпомага
училището и  осъществява ефективен и неформален граждански контрол.



    


