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

Вх. № РД-14-1008/15.01.2018 г. 
 

ПРОТОКОЛ №   8 /15.01.2018 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СВЕТ 

КЪМ ОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БУРГАС 
 

 

 На 15.01.2018 г., от 17:00 часа в многофункционалната зала на ОУ „Свети 

Климент Охридски“, гр. Бургас се проведе 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 и екип от учители, Елиана 

Поптрайкова, Кета Арабаджийска, Милена Петкова и Венета Кантарджиева, 

ангажирани с разработването на кандидатурата на училището за включването 

му в списъка на иновативните училища за 2018/2019 учебна година.  

Председателят на Обществения съвет г-н Бостанджиев, предложи 

заседанието да протече при следния дневен ред: 

1. Запознаване с проекта за иновативно училище. 

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

Бургас за включване в списъка на иновативните училища за 2018/2019 година. 

 

Дневният ред бе гласуван и приет без възражения от присъстващите.  

 

По т.1 Председателят на Обществения съвет г-н Бостанджиев, запозна 

присъстващите с решението на Педагогическия съвет за кандидатстване на ОУ 

„Свети Климент Охридски”, гр. Бургас за включване в списъка на иновативните 

училища за 2018/2019 година. 

Юлия Пенева и Райничка Дюлгерова запознаха присъстващите с 

основните акценти на предлаганата иновация. 

Проведе се обсъждане по подготвените документи за кандидатстване. 

Г-жа Пенева отговори на поставените въпроси. 

 

По т.2 След обсъждане г-н Бостанджиев, формулира предложенията, 

които трябва да бъдат гласувани в съответствие с правомощията на Обществения 

съвет и изискванията на процедурата за кандидатстване за иновативно училище. 

Пристъпи се към гласуване с резултат: 

Гласували „ЗА” -7 

Гласували „ПРОТИВ“ - няма 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма 
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Общественият съвет реши: 

1. Общественияг съвет дава съгласие, че одобравя училищния проект за 

иновация. 

2. Обществения съвет дава съгласие за участие в иновацията на учениците, 

които ще бъдат в V клас през учебната 2018/2019 г.  

 

 

Председател: /п/                                                                    Протоколчик: /п/   

   

 

 


