
ПРОТОКОЛ № 9

Днес, 13.09.2021 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 Пенкова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на изменения и допълнения в Стратегия па училището за периода 
2020/2024 година.

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

2. Обсъждане на програма за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на учениците от уязвими групи и програма за превенция на 
ранното напускане на училище.

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

3. Обсъждане на предложение за актуализиране на Етичния кодекс на училището.
Докладва: г-жа М. Манчева -  
директор на училището 
Докладва: г-жа М. Манчева -  
директор на училището 

По първа точка от дневния ред г-жа Манчева представи решението на 
педагогическия съвет за изменение и допълнение на Стратегията за развитие на 
училището за периода 2020-2024 г.:

Към „Стратегията е съобразена със следните документи“ се добавя: 
„Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 
България (2021 - 2030)“.
- Към „4. Принципи“ се добавят:
Приемственост -  изпълнение на Стратегията на училището независимо от 
политическия, социалния и икономическия контекст и гарантиране на целенасоченост, 
последователност и устойчивост при прилагане на политиките 
Иновативност - формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на 
целите, заложени в Стратегията

В „5. Приоритетни направления“ се променя формулировката по следния 
начин: „Повишаване на качеството и ефективността на учебната дейност чрез 
използване на компетентностния и интердисциплинарния подход, формиране и 
развитие на ключови компетентности, утвърждаване на СУ „Васил Левски“ като 
иновативно училище“

Към „ПН Повишаване на качеството и ефективността на училищното 
образование и подготовка, утвърждаване на СУ „Васил Левски“ като научно, културно 
и спортно средище“ се добавянова дейност:
„9. Утвърждаване на профил „Икономическо развитие“ като възможност за 
продължаване на обучението след завършен седми клас“.

Към „ПН Изграждане на училищпа е-политика“ се добавя:



„Дейност 4. Усъвършенстване на уменията на учителите за създаване на собствени 
образователни продукти“

Към „ПН Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището“
се добавя:

„4. Създаване на безопасна среда за работа в пандемични условия“.
Изказвания и предложения нямаше и председателят предложи да се премине към 

гласуване.
Със 7 гласа „за”, „против” -  няма, „въздържали се” — няма, Общественият съвет

РЕШИ:

1. Съгласува измененията и допълненията в Стратегията за развитие на училището
за периода 2020-2024 година.

Срок: 2021 - 2024 год.
Отг. Н. Дойчинов

По втора точка от дневния ред г-н Дойчинов предложи обсъждане на програма 
за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими 
групи и програма за превенция на ранното напускане на училище. Двата документа са 
предоставени предварително на членовете на Обществения съвет за запознаване с тях.

Е-жа Манчева обясни, че задържането на учениците в училище и предоставянето 
на равни възможности за достъп до образование и за приобщаването на учениците от 
уязвими групи е приоритет в образователната политика. За съжаление все повече стават 
учениците със СОП, учениците в неравностойно положение. Има ученици, чиито 
родители са извън страната и за тях се грижат баби или други близки, това също е 
рисков фактор. Има ученици с различна етнически принадлежност. С всички тези 
ученици трябвя да се работи за задържането им в образователната система. Процесът на 
приобщаването им в училище е от изключителна важност.

Е-н Дойчинов изрази мнение, че програмите съответстват на политиката на 
училището за задържане и приобщаване на учениците и предложи да се съгласуват 
двата документа. Със 7 гласа „за“, „против“ -  няма, „въздържали се“ -  няма 
Общественият съвет

РЕШИ:

2. Изразява съгласие с предложените програма за предоставяне на равни 
възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи и програма за 
превенция на ранното напускане на училище.

Срок: уч. 2021/2022 г.
Отг. М. Манчева

По т.З от дневния ред г-жа Манчева запозна присъстващите с предложението Етичния 
кодекс в раздел III Взаимоотношения между ръководство, учители и непедагогически
персонал към чл. 31." чрез приложенията на Office 365" да се добави... "или Viber". Тъй
като това приложение също се използва за кратки съобщения.

Нямаше изказвания по това предложение.

Със 7 гласа „за“, „против“ -  няма, „въздържали се“ -  няма Общественият
съвет



РЕШИ:

2. Приема предложението за изменение и допълнение на Етичния кодекс на 
училищната общност.

Срок: уч. 2021/2022 г. 
Отг. Н. Дойчинов

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

ИзготвилV /к г !  Председател:
(Д сЙилова ) ( Н. Дойчинов)


