
ПРОТОКОЛ № 6

Днес, 27.05.2020 г., от 18,00 часа сс проведе заседание на Обществения съвет на 
СУ „Васил Левски” гр. Карлово. 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 Ненкова.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за решение на ПС за участие на училището с проектни 
предложения по НП на МОН.

Докл. г-жа Манчева -  директор

По дневния ред Председателят - г-н Дойчинов, предостави думата на г-жа 
Манчева, която запозна членовете на Обществения съвет с решение на педагогическия 
съвет училището да кандидатства с проектни предложения по ПП „Осигураване на 
съвременна образователна среда“ , Модул „Библиотеките като образователна среда“ ( за 
библиотечни кътове в сградата на начален етап на основно образование), Модул 
„Културните институции като образователна среда“ (съвместен проект с Исторически 
музей Карлово), НП „Без свободен час“ , НП „Иновации в действие“ , НП 
„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ , ПП „Квалификации“ , НП 
„ИКТ в системата на ПУО“ , НП „Бизнесът преподава“ , НП „изучаване и съхраняване 
на традициите и историята на Българската армия“ . Директорът на училището разясни 
същността на всяка една от националните програми и идеите на педагогическия екип за 
работа по тях. Запозна членовете на Обществения съвет и с програмата за гражданско, 
здравно и екологично образование за часовете по НП „Без свободен час“ , Модул „Без 
свободен час в училище“ , за заместване на отсъстващи учители от учители 
неспециалисти по съответния учебен предмет.

Разисквания по точката не постъпиха и г-н Дойчинов предложи да се премине 
към гласуване.

С 7 гласа „за“ , „против“ -  няма, „въздържали се“ - няма Общественият съвет взе 
следни решения:

1. Подкрепя решението на педагогическия съвет: СУ „Васил Левски“ гр. Карлово 
да кандидатства с проектни предложения по ПП на МОН.

Срок: 10.05.2021 г.
Отг. Н. Дойчинов

2. Общественият съвет да участва активно в процеса на изготвянето и 
реализирането на проектните предложения с идеи, предложения и експертна подкрепа.

Срок: До приключването на
процедурата
Отг. г-н Дойчинов

3. Съгласува програмата за гражданско, здравно и екологично образование за 
часовете по НП „Без свободен час“ , Модул „Без свободен час в училище“ , за 
заместване на отсъстващи учители ог учители неспециалисти по съответния 
учебен предмет.



Срок: Периода
действие на НП 
Отг. г-н Дойчинов

Поради изчерпване на дневния ред г-н Дойчинов закри заседанието в 18,25 ч.

Изготвил:

(Д/Лилова)


