ПРОТОКОЛ № 7/07.03.2018 г.
Вх. № 1019/07.03.2018 г.
Днес 07.03.2018 г., вторник, 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 Албена Кръстева, представител на Община Слатина

6.

г-жа Евдокия Гергова - директор

Протоколчик: г-жа Анета Георгиева, представител на училището.
Заседанието протече при следния единодушно приет дневен ред:
1. Обсъждане и съгласуване на предложен комплект учебници за учениците от 5. клас.
за учебната 2018 г. – 2019 г.
2. Други.
По т. 1 от дневния ред
Комплектът учебници за учениците от 5. клас бе разгледан и обсъден като подходящ,
както е препоръчан от преподавателите.
Предложението бе подложено на гласуване и прието единодушно.
По т. 2 от дневния ред
Бяха представени два проекта, инициирани от обществения съвет. Проектите бяха
представени от г-жа Петкова.
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1) Първият е мярка за подобряване на учебния процес в училището и повишаване
мотивацията на децата за продължаване на образованието.
Проектът е преднзаначен за учениците от 5. и 6. клас, които ще получат информация
за различни професии от хора, които ги практикуват. Нарича се „Какъв исках да стана“ и
представлява поредица срещи с различни професионалисти, които в рамките на един учебен
час ще разкажат за себе си и работата си. Какво са научили в училище и университета, и
неформално по пътя си до момента? Какви умения са придобили и как те им помагат да се
справят с предизвикателствата? В какво се изразява тяхната работа, с какви дейности е
свързана. Как протича един работен ден? Самостоятелно ли работят или в екип? Ако работят
в екип – колко членове има в екипа, какви роли имат те? Кой ръководи този екип?
Ще се проведат 6 (шест) срещи в залата на училището, с шестима професионалисти,
а датите са 6 и 27 март, 10 и 24 април; 8 и 29 мaй. Поканените лектори са Адв. Десислава
Каменова, управляващ партньор в Каменов, Каменова и партньори, медиатор; Любомир
Аламанов, основател и управляващ директор на комуникационна агенция SiteMedia; Иво
Маринов, регионален мениджър на представителите на Nike в България; Владислав Георгиев
и Огнян Бекяров, основатели и управляващи маркетингова агенция ReMark Консултинг;
Димитър Гърдев, анализатор външнополитически анализи; Мaрин Кoстов, творчески
директор в комуникационна агенция AllChannels Communication Group.
Срещите ще се провеждат в залата, в часовете на класния, в които нямат занимания
по „Безопасност на движението“.
Проектът е без финансиране. Изпълняван изцяло с доброволно участие на
организатора – Анастасия Петкова и партньорите – лектори.
Това е първата фаза – Пробна, в която ще бъде установено дали на децата ще проявят
интерес.
В случай, че обратната връзка от страна на учениците е позитивна е предвидено
продължаване на проекта в новата учебна година. Установяване на подходящо време в
учебната програма за провеждане на срещите, разнообразяване на участниците по
отношение професионална област, както и по отношение иницииране на лектори, т.е.
лекторите могат да бъдат предлагани от самите деца, от учителите, ръководството и/или
настоятелството. Намиране на подходяща форма на администриране на проекта.
2) Вторият проект е предназначен за запознаване на родителите, учениците,
учителите и общността с дейността на 93. СУ. Каква е ролята на всеки от
административния и учителския екип, как протича един работен ден, как се
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финансира едно училище, как се управлява, как се планират учебните програми,
какво се случва по време на педагогически съвет, как се вземат решенията,
свързани с управлението на екипа и дейностите, какви извънкласни дейности има
в училището.
Представлява поредица кратки видео клипове, в които всеки член от екипа разказва
за дейността си. След звуко- и видео- обработка клиповете ще бъдат качени на сайта и fb
страницата на училището.
Серията клипове ще започне с клип за това какво биха могли да очакват родителите
на бъдещите първокласници по отношение поведение на детето в новата среда и при нов
режим. Предвидено е да бъде качен в каналите за комуникация на училището преди 15
септември.
Снимачният процес за първите няколко клипа е планиран за края на април, началото
на май, като логистиката и организацията е осигурена от Анастасия Петкова.
Снимките ще бъдат осъществени от видео оператор Люси Илиев, психолог, член на
НПО с опит в работата с училища. Той е автор на клиповете на fb страницата на Nike Run
Club Sofia.
Проектът е без финансиране, участието на всички е доброволно.
Осъществяването на горепосочените два проекта бе подложено на гласуване. Прието
единодушно.
Заседанието приключи в 19:45 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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