ПРОТОКОЛ № 5/04.09.2017 г.
Вх. № 2383/08.09.2017г.
Днес 04.09.2017 г., понеделник, от 18:30 ч. в двора 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

На заседанието не присъства представител на Община Слатина.
Протоколчик: г-жа Анета Георгиева, представител на училището.
Присъстващите съставляват кворум и взетите решения ще бъдат счетени за
легитимни.
Заседанието протече при следния единодушно приет дневен ред:
1. Обсъждане и приемане етичния кодекс на училището;
2. Избор на представител на обществения съвет, който да участва в заседанията на
педагогическия съвет през месец септември;
3. Обсъждане и гласуване на учебните планове за 1ви, 2ри, 5ти и 6ти класове;
4. Обсъждане на стратегията за развитие на училището и до какъв етап са постигнати
целите, заложени в нея;
5. Обсъждане и избор на мерки за подобряване на мотивацията и обучителния процес
на учениците;
6. Обсъждане и избор на мерки за мотивация на учителите. Обсъждане на бюджет и
времева рамка;
7. Позициониране на форма за обратна връзка на сайта на училището за родители;
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По т. 1 от дневния ред
Етичният кодекс на училището бе приет в настоящия му вид.
Присъстващите изразиха мнението, че етичният кодекс в настоящия си вид е
приложим, но би било добре да бъде допълнен в бъдещ момент.
По т. 2 от дневния ред
По предложение на г-жа Шарова и г-жа Марашлиева за представител на Обществения
съвет, който да участва в заседанията на педагогическия съвет през месец септември 2017 г.
бе определена г-жа Петкова. Предложението бе гласувано и прието с 3 гласа „за“ и 1
„въздържал се“.
По т. 3 от дневния ред
Учебните планове за 1ви, 2ри, 5ти и 6ти класове бяха разгледани, гласувани и приети
единодушно
В т. 4. от дневния ред
В тази точка г-жа Гергова представи на вниманието на Обществения съвет
Механизъм за контрол на редовното и точното отразяване на отсъствията на учениците.
Предостави също и информация за напредъка по стратегията за развитие на училището: за
учебната 2017 – 2018 г. в училището са приети с 50 повече ученмици отколкото предходната
учебна година; осъществени са 2 нови паралелки – една с обучение по криминалистика, с
преподаватели от МВР академия и една репортерство – с преподаватели и партньорство от
ФЖМК на СУ; успеха от матурите е средно м-у добър 4,00 и много добър 5,00; план-приема
е осъществен. От новата учебна година училището има действащо настоятелство.
В т. 5. от дневния ред
За мотивация на учениците от начален курс, г-жа Шарова предложи да бъдат
организирани допълнителни занимания по математика с целева насоченост математически
състезания. Предложението бе единодушно прието.
За мотивация на учениците от горен курс г-жа Петкова предложи да бъдат
организирани срещи с представители на различни професии, които да разкажат на учениците
какви стъпки е необходимо да предприемат и какви практически умения трябва да
придобият, за да упражняват тяхната професия. Какви са практическите предизвикателства
и прости стъпки, с които да ги преодолеят.
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И двете предложения бяха гласувани и приети единодушно.
В т. 6. от дневния ред
Бяха предложени мерки за мотивиране на учителския състав – включване в проекти;
участия в обучителни семинари. Предложените мерки ще бъдат предложени на вниманието
на ръководството на училището и настоятелството, за намиране на механизъм за
осъществяването им.
Мерките бяа приети единодушно.
В т. 7. от дневния ред
Бе обсъдена възможност на сайта на училището да бъде поставена форма за обратна
връзка от родителите, с която да имат възможност за комуникация с училището, както и
конкретния формат. Предложението, на което се спряха присъстващите бе: форма за обратна
връзка, позиционирано на страница „Контакти“, съдържащо 4 полета – име, мейл на
подателя, тема и поле за изложение. Този формат бе приет като най-достъпен за
потребителите на сайта
Предложението бе подложено на гласуване и прието единодушно.
Заседанието приключи в 19:30 ч.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ:

Анастасия Петкова /п
Евгени Копчев /п/
Елена Шарова /п/
Елена Марашлиева /п/

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