
Обществен съвет – Основно училище „Свети Климент Охридски” – град Бургас 
 

Вх.№РД-14-365/12.10.2018 г. 

ПРОТОКОЛ № 13/ 11.10.2018 г. 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СВЕТ 

КЪМ ОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БУРГАС 

 

 На 11.10.2018 г., от 18:00 часа в сградата на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. 

Бургас в съответствие с чл.19, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените свети към детските градини и училищата, се проведе 

редовно заседание на Обществения съвет към ОУ „Св. Климент Охридски” -  Бургас. То 

бе организирано съвместно с членовете на Училищното настоятелсво. Присъстваха 5 

членове на Обществения съвет. 

Съвместната работа  протече при следния дневен ред: 

1. Годишен отчет за дейността на УН за учебната 2017/2018 г.  

2. Представяне на общинския проект „Да бъдем заедно“.  

3. Обсъждане на предложения за дейности на Обществения съвет и 

Училищното настоятелство през настоящата учебна година. 

Дневният ред бе гласуван и приет без възражения от присъстващите.  

По т. 1 Станимира Стайкова – председател на УН направи анализ на  дейностите 

, с които са подпомогнати различни конкурси, прояви, състезания на ученици. Отчете 

участието на родители в училищни работилници за Коледа и Баба Марта. / 

Приложение №1 /. 

По т. 2 Александрова, Турманова и Коева – старши учители представиха своите 

презентации по общенския проект.  

Присъстващите коментираха чудесната възможност за партньорство училище – 

родители. Те се обединиха около идеята за провеждане на повече съвместни празници 

и учебни часове по извънкласни дейности. 

По т. 3 Юлия Пенева – директор на училището представи  програмата за 

отбелязване на 135 годишнината на училището през ноември 2019 година. В нея са 

залегнали изследователска дейност, конкурси , състезания, в които може да се включи 

родителската общност. 

След обсъждане Обществения съвет реши:  

1. Приема и подкрепя програмата за отбелязване на 135 годишнината на 

училището през ноември 2019 година. 

Гласували „за” - 5 

Гласували „против“ - няма 

Гласували „въздържали се “ – няма 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:00 часа. 

 

Председател: /п/       Протоколчик: /п/ 

     /И. Бостанджиев/            /А. Василева/ 
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