
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 17 / 24.04.2019 г. 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СВЕТ 

КЪМ ОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БУРГАС 
 

 

 На, 24.04.2019 г., от 17:00 часа в многофункционалната зала на ОУ „Свети 

Климент Охридски“, гр. Бургас се проведе редовно заседание на Обществения 

съвет към ОУ „Св. Климент Охридски” -  Бургас. 

На заседанието присъстваха 7 членове на Обществения съвет. Няма 

отсъстващи членове.  

На заседанието присъстваха Юлия Пенева – директор на ОУ „Свети 

Климент Охридски“, гр. Бургас, заместник-директорите Райничка Дюлгерова и 

Силвия Пенева, Анита Василева - протоколчик и екипа от учители, работещи по 

иновативния проект „Математика чрез програмиране“ – Кета Арабаджийска, 

Елиана Поптрайкова, Венета Кантраджиева, Милена Петкова. 

 

Председателят на Обществения съвет г-н Бостанджиев, предложи 

заседанието да протече при следния дневен ред: 

1. Запознаване с Националната програма „Иновации в действие“. 

2. Становище по кандидатстването на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. 

Бургас по модул 1 - „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри 

иновации“ от Националната програма. 

 

Дневният ред бе гласуван и приет без възражения от присъстващите.  

 

 

По т.1 – Юлия Пенева презентира и информира подробно присъстващите с 
целите, задачите и резултатите при участие в Национална програма „Иновации в 
действие“, модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри 
практики“. Учители и ученици ще имат възможност да научат нови подходи и 
методи при работа в областта на програмирането. Учителите ще имат 
възможността да мултиплицират своите умения чрез предлагане на други 
училища възможността да ползват безплатно разработените материали. 
  

По т. 2 – г-н Бостанджиев запозна присъстващите с решението на 

Педагогическия съвет за кандидатстване на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. 

Бургас по Националната програма „Иновации в действие“.  



 

След приключване обсъждането по дневния ред на заседанието, Обществения 

съвет 

 

РЕШИ: 

 

по  т.1 Приема информацията за Националната програма „Иновации в действие“ 

 

по т.2 Дава съгласие за участие в програмата по модул 1 - „Мобилност за 

популяризиране и мултиплициране на добри иновации“   

 

Гласували „ЗА” - 7 

Гласували „ПРОТИВ“ - няма 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18:00 часа. 

 

 

 

Иван Бостанджиев 

Председател 

 

 

Анита Василева 

Протоколчик               


