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ПРОТОКОЛ № 21/ 05.11.2019 г. 

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СВЕТ 
КЪМ ОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БУРГАС 

 

 

 На 05.11.2019 г., от 17:30 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. 

Присъстваха всички членове на Обществения съвет и главен учител Анита 

Василева – протоколчик. 

Председателят на Обществения съвет г-жа Бойчева , предложи заседанието 

да протече при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на  предложенията за подобряване на материалната среда в 

училище, направени на предходното събрание. 

2. Подготовката на предстоящия 135 годишен патронен празник, както и 

помощта, която родителската общност би могла  да направи. 

3. Информиране за нагласите на родителите, относно предпочитан  вид  

закуска– основна  или подкрепителна за   календарната 2020 година. 

 

Дневният ред бе гласуван и приет без възражения от присъстващите.  

По т. 1 Госпожа Бойчева запозна членовете на Обществения съвет с 

направените предложения, дадените идеи за подобряване на материалната среда 

в училище и двора. Очертани бяха два аспекта: 

 Периодично почистване на класните стаи и зоната за активен отдих 

на учениците от начален етап съвместно от ученици и родители  

 Организиране на базари с благотворителни цели с изготвени от 

родители предмети.  

По т. 2 Директорът на училището Юлия Пенева  изчерпателно запозна 

присъстващите с планираните дейности за отбелязване на юбилея на училището. 

В дискусията как родителската общност да участва бяха дадени прекрасни 

идеи, като приети бяха следните: 

С обръщение към родителите да се мотивират всички за изработване на 

малки пожелания за празника за всички гости, които да се поставят в красиви 

кошници. Две деца с носии да посрещат гостите на входа на училището. 

Да се изработи „дърво“ , на което всеки желаещ да напише послание за 

училището и неговите възпитаници. 

Да се поставят кутии за дарения с цел подпомагане на дейността на Детски 

танцов ансамбъл „Звездички“ за неговия 60 годишен празник. 
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Зам.-директорът АСД Силвия Пенева запозна членовете на Обществения 

съвет с правото на избор за двата вида закуска и спецификата.  Тя подчерта 

спецификата на двусменния режим в училище , малкия размер на стола и 

предпочитанията на родителите закуската да бъде подкрепителна. 

След обсъждане Обществения съвет реши:  

1. Чрез електронния дневник на училището да се информират 

родителите за инициативите за отбелязване на 135 годишнината на 

училището . 

2. Видът на предлаганата закуска  да бъде подкрепителна закуска. 

 

Решенията бяха приети единодушно. 

 

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

 

 

Председател:    

Веса Авджиева- Бойчева 

 

Протоколчик:  

А. Василева 

 


