ПРОТОКОЛ № 4/23.06.2017 г.
Вх. №. 1856/23.06.2017г.

Днес 23.06.2017 г., петък, от 18:30 ч. в сградата на училището се проведе заседание
на Обществения съвет при 93 СУ „Александър Теодоров-Балан“.
На заседанието членовете на ОС присъстват в състав:

1.

г-жа Анастасия Петкова – родител

2.

г-н Евгени Копчев – родител

3.

г-жа Елена Шарова – родител

4.

г-жа Елена Марашлиева – родител

5.

г-жа Стефка Любомирова – представител на СО, район „Слатина“ в ОС,

редовно уведомена присъства на заседанието.
На заседанието на ОС присъстват още:
г-жа Евдокия Гергова – Директор на 93 СУ,
Протоколчик: г-жа Анета Георгиева, представител на училището.
Заседанието протече при следния единодушно приет дневен ред:
1. Отчитане дейността на Обществения съвет от началото на годината до момента.
Докладващи: Анастасия Петкова, Елена Шарова;
2. Преглед състоянието на училището по отношение материална база, оценки след
оценяванията и матурите, брой приети първокласници; брой желаещи за след 7ми и след 8-ми клас (в случай, че има информация). Докладващ: г-жа Евдокия
Гергова;
3. Планове свързани с въвеждане на мерки за подобрения на учебния процес повишаване мотивацията на учениците и учителите. Докладващи: г-жа Евдокия
Гергова, Анастасия Петкова, Елена Шарова;
4. Други.
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По т. 1 от дневния ред
Отчитане дейността на Обществения съвет от началото на годината до момента.
Докладващи: Анастасия Петкова, Елена Шарова
На събранието беше представена дейността на Обществения съвет на училището от
формирането му през януари 2017 г. до момента
Госпожа Анастасия Петкова и госпожа Елена Шарова накратко изброиха дейностите
и резултатите от тях. Приложен кратък списък в Приложение 1 „Дейности ОС“1 .

Дейности ОС

По т. 2 от дневния ред
Преглед състоянието на училището по отношение материална база, оценки след
оценяванията и матурите, брой приети първокласници; брой желаещи за след 7 ми и след 8ми
клас (в случай, че има информация). Докладващ: г-жа Евдокия Гергова.
По отношение материалната база г-жа Гергова сподели направеното до момнта за
училището, както и предстоящи дейности.
Госпожа Гергова информира, че броят на първокласниците за учебната 2017/2018 г.
е 50, разпределени в две паралелки. Г-н Копчев попита защо са две, а не три с по-малък брой
ученици във всеки клас. Г-жа Гергова обясни, че ще са маломерни, защото в случай на
напускане на дори едни ученик ще се наложи разпределянето на децата в две паралелки,
което ще предизвика стрес за всички – и деца и учители.
За приема след 7ми и 8ми клас все още няма данни, защото току-що е завършил приема
на документите. Ще бъде представена информация за това на следващото събрание на
Обществения съвет. На същото събрание ще бъде предоставена и информация за оценките
от оценяванията след 4ти, 7ми клас и от матурите.
По т. 3 от дневния ред
Планове свързани с въвеждане на мерки за подобрения на учебния процес повишаване мотивацията на учениците и учителите. Докладващи: г-жа Евдокия Гергова,
Анастасия Петкова, Елена Шарова.
На събранието госпожа Петкова изброи някои от мерките, предвидени за мотивация
на учениците, като изрази виждането, че е необходима и мотивация на учителите, за да е
ефективен процеса. Част от мерките са семинари и практически упражнения за учителите с
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Приложенията се отварят като се кликне върху иконата два пъти.
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психолози; семинари и обучения в медиация, както и други мерки за подобряване на
самочувствието.
В Приложение 2 „Мерки за мотивация“ са изброени някои от предложенията. Ще
бъдат разгледани и гласувани конктерни предложения на следващото събрание на
Обществения съвет.

Мерки за
мотивация

В т. 4. „Други“ от дневния ред
Т. 4. 1.
В тази точка г-жа Гергова представи на вниманието на Обществения съвет
Механизъм за контрол на редовното и точното отразяване на отсъствията на учениците в
училищната документация (Приложение 3) за обсъждане и гласуване.

Механизъм

Бяха споделени виждания за подобряване на този процес чрез електронизация за
улесняване на контрола от страна на родителите, но в дискусията стана ясно, че за това няма
бюджет.
Предложеният от госпожа Герова механизъм беше гласуван и приет с единодушие.
Т. 4.2.
Бе направено предложение за поставяне на ключови места в училището: входно
фоайе, класни стаи и други, на информация за сайта – адрес; контактна информация за
обратна връзка; часове и дни за приемно време.
Предложението бе прието единодушно.
Т. 4.3.
Г-жа Петкова предложи следващото заседание на обществения съвет да се проведе на
04.09.2017 г. от 18:30 часа, понеделник в училището. На това заседание бе предложено да се
обсъдят:
-

Обсъждане и приемане на етичния кодекс на училището;

-

Избор на представител на обществения съвет, който да участва в заседанията на
педагогическия съвет прес месец септември;
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-

Обсъждане и гласуване на учебните планове за 1ви, 2ри, 5ти и 6ти класове;

-

Обсъждане на стратегията за развитие на училището и до какъв етап са постигнати
целите, заложени в нея;

-

Обсъждане и избор на мерки зюа подобряване на мотивацията и обучителния
процес на учениците;

-

Обсъждане и избор на мерки за мотивация а учителите. Обсъждане на бюджет и
времева рамка;

-

Позициониране на форма за обратна връзка на сайта на училището за родители;

Предложението бе прието единодушно.
Заседанието приключи в 20:00 ч.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ:
Анастасия Петкова /п/
Евгени Копчев /п/
Елена Шарова /п/
Елена Марашлиева /п/
Стефка Любомирова /п/

Изготвил протокола: Анета Георгиева / п /
Утвърдил: Анастасия Петкова / п /
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