
ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 25.02.2021 г., от 18,00 маса се проведе заседание на Обществения съвет на 
СУ „Васил Левски” гр. Карлово в електронна среда. Присъстваха: г-н Николай 
Дойчинов, г-жа Евгения Кирилова, г-жа Севдалина Ръмбъл, г-жа Детелина Иванова, г- 
жа Ирина Балева, г-н Антон Минев, г-жа Станка Нейкова.

Заседанието беше открито от г-н Николай Дойчинов -  председател на 
Обществения съвет, който предложи и дневния ред. Предложения за допълнение и 
изменение не постъпиха и с 7 гласа „за” , „против” -  няма, „въздържали се” -  няма, 
Общественият съвет прие следния дневен ред:

1. Обсъждане на решение на педагогическия съвет за въвеждане на ново
иновативно обучение в училището през учебната 2021/2022 г.

Докладва: г-жа М. Манчева -  
директор на училището

2. Обсъждане на разпределението на Бюджета на СУ „Васил Левски” гр. Карлово
за 2021 г. по дейности и за размера на предвидените капи галови разходи.

Докладва: г-жа М. Манчева -  
директор на училището

По т.1 от дневния ред г-н Дойчинов даде думата на г-жа Манчева. Тя запозна 
членовете на Обществения съвет с решение на педагогическия съвет през учебната 
2021/2022 година учениците от V клас да изучават иновативен учебен предмет 
„Въведение в STEM  и програмиране” . Това е предвидено в проекта за изграждане на 
STEM  център. Учениците от VI и VII клас ще продължат да изучават учебния предмет 
„Основи на програмирането” в рамките на един учебен час седмично от избираемите 
часове. За целта часовете от Раздел Б на учебния план в V и VI клас са увеличени с 0,5 
ч. седмично.

Участието на учениците е по желание. За включване в обучението родителите на 
учениците попълват заявление и декларация за съгласие. Учениците, които не желаят 
да изучават иновативните учебни предмети могат да избират друг общообразователен 
предмет, макар че през миналата учебна година нямаше ученици, които да не са 
пожелали изучаването на иновативния учебен предмет. И за следващата учебна година 
родителите на учениците, които в момента се обучават в училището, са подали 
декларации за информирано съгласие за изучаването на „Въведение в STEM  и 
програмиране” и „Основи на програмирането” .

След обсъждане на предложението Общественият съвет на СУ „Васил Левски” 
гр. Карлово с 7 гласа „за” , „против” -  няма, „въздържали се” -  няма,

РЕШИ:

1.Съгласува решението на педагогическия съвет за иновативно обучение през 
2021/2022 година:

- обучение по „Въведение в STEM  и програмиране” за учениците от V клас.;
- обучение по „Основи на програмирането” за учениците от VI клас;
- обучение по „Основи на програмирането” за ученниците от VII клас;

Срок: учебната 2021/2022 год.



Отг. Директорът
IIo т.2 от дневния ред г-жа Манчева представи на членовете на Обществения 

съвет разпределението на Бюджета на СУ Васил Левски” гр. Карлово за 2021 г. по 
дейности и за размера на предвидените капиталови разходи. Информацията беше 
предоставена на всеки от членовете на Обществения съвет по електронна поща. 
Директорът на училището отново сподели тревогата си, че продължаващата 
пандемичиа обстановка налага допълнителни разходи за дезинфекция. Освен това не е 
ясно дали ще е възможно организирането на благотворителни концерти и акции за 
набиране на средствата за собствения принос в реализирането на проекта по НП 
„Изграждане на училищна STEM среда” или част от тях ще бъдат осигурени от 
бюджета на училището. Затова трябва да ги има заложени.

По т.2 от дневния ред с 7 гласа „за” , „против” -  няма, „въздържали се” -  няма, 
Общественият съвет на СУ „Васил Левски” гр. Карлово

1. Одобрява разпределението на Бюджета на СУ „Васил Левски” гр. Карлово за 
2021 г. по дейности и за размера на предвидените капитазови разходи.

Срок: 2021 г.
Отг. Директорът на училището 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Дойчинов закри заседанието в 18,45 часа.

РЕШИ:

/

Председател: 
(Н . До


