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П Р О Т О К О Л 

 

№1 

от събрание на новоизбраните членове на Обществения съвет към  

Основно училище „Петко Р. Славейков”, Варна за мандат 2023/2025 година 

 

  Днес, 07.12.2022г., се проведе заседание на новоизбрания Обществения съвет към ОУ 

„Петко Р. Славейков“, Варна за мандат 2023/2025 година.  

 

Присъстваха: Даниела Йорданова Панайотова, Величка Илиянова Иванова Узунова, 

Иво Дабков Цветков, Александър Маринов Маринов, Анелия Стефанова Паскова Дарина 

Кирилова Георгиева- Христова, Иван Борисов Великов, Станислава Маринова Владева – 

Спасова, Ивелина Димитрова Ивайлова, Таня Петрова – директор на училището и Камелия 

Гунева – ЗД АСД. 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Камелия Гунева. Заседанието протече 

при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Избор на председател на Обществения съвет. 

 

По т.1 от дневния ред, г-жа Петрова даде думата на новоизбрания обществен съвет за 

предложения за избор на председател. 

След като не постъпиха предложения г-жа Петрова изказа своето мнение за Даниела 

Йорданова Панайотова с мотива, че лично я познава като много отговорен и ерудиран човек, 

който  довежда всички казуси до положително разрешаване.  Всички останали членове 

подкрепиха това предложение и се премина към гласуване. 

               - Брой гласове „ ЗА“- 8; 

   - Брой гласове „ Против“- няма; 

     - Брой гласове „ Въздържал се“- няма. 

На основание на резултатите от проведеното гласуване за председател на обществения 

съвет за периода 2023-2025г. беше избрана Даниела Йорданова Панайотова. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към Основно 

училище  „ Петко Р. Славейков“ се закри. 

 

 

 

Протоколчик: Камелия Гунева  
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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 2022/2023 

година 

 

  Днес, 18.01.2023г., се проведе заседание на новоизбрания Обществения съвет 

към ОУ „Петко Р. Славейков“, Варна за мандат 2023/2025 година.  

 

Присъстваха: Даниела Йорданова Панайотова, Величка Илиянова Иванова 

Узунова, Иво Дабков Цветков, инж. Александър Маринов Маринов, Анелия Стефанова 

Паскова, Дарина Кирилова Георгиева- Христова, Иван Борисов Великов, Станислава 

Маринова Владева – Спасова, Ивелина Димитрова Ивайлова, Таня Петрова – директор 

на училището и Камелия Гунева – ЗД АСД. 

За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Камелия Гунева. Заседанието 

протече при следния 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

 1. Кандидастване  на ОУ „ Петко Р. Славейков“ за включване в списъка 

на иновативни училища с проект „ Екопрозорец“ с аспект екология. 

 

По т. 1  

На вниманието на Обществения съвет  беше представено предложението за 

кандидастване  на ОУ „ Петко Р. Славейков“ за включване в списъка на 

иновативни училища с проект „ Екопрозорец“. Иновативните училища са модел 

на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните 

резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни 

образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни 

програми,  ще развиват на различни компетентности. 

Планира се иновацията да стартира през учебната 2023/2024 година в две 

паралелки от първи клас и да е с продължителност 4 години. 

Необходимо условие при кандидастване е одобрението на Обществения съвет.  

            Всеки проект ще бъде разгледан от членовете на Комисията за иновативните                            

училища към Министерството на образованието и науката. 
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РЕШЕНИЕ: 

 

                       Членовете на Обществения съвет подкрепиха предложението за  

кандидастване на ОУ „ Петко Р.Славейков“  за включване в списъка на иновативни 

училища с проект „ Екопрозорец“. 

                            Общественият съвет декларира съгласие за участие на учениците, 

които ще бъдат приети в I клас през учебната 2023/2024 година, че същите ученици ще 

участват в иновацията. 

 

 

 

                                                                         Председател: Даниела Панайотова  

        

       Секретар: Камелия Гунева  

 


