
Отчет на Обществения съвет към  

Пето основно училище „Митьо Станев” – Стара Загора 

за учебната 2016/2017 година 

 

 

I. През учебната 2016/2017 година Обществения съвет (ОС) проведе 

осем заседания, на които се запозна подробно с всички 

предоставени документи по правилник и взе следните решения. 

1. ОС одобри Стратегията за развитието на Пето основно училище 

„Митьо Станев” гр. Стара Загора за периода 2016-2020 година и се 

запозна с Плана за реализация на дейностите по стратегията за 

развитие за учебната 2016/2017 година. 

2. ОС изрази положително становище за разпределението на бюджета 

за 2017 година по дейности. 

3. ОС съгласува представения избор от учителите на учебниците и  

учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване 

на учениците за учебната 2017/2018 година. 

4. ОС изрази положително становище по училищния план-прием за 

учебната 2017/2018 година. 

5. Определи реда за участие на членовете на ОС в заседанията на 

Педагогическия съвет (ПС). ОС разгледа и предложенията относно 

избора на ученически униформи.  

6. Прие правилата за дейността на ОС и организацията на работа. 

Определи лицето от ръководството на училището за 

административно и техническо подпомагане на ОС и мястото за 

съхранение на кореспонденцията и документите за дейността на ОС 

в училището. 

7. ОС обсъди различни предложения на членовете на ОС относно 

подобряване училищната дейност, развитие на дейността на съвета и 

подобряване на комуникацията между родители и учители. 

8. ОС изрази положително становище за отчета за изпълнение на 

бюджета на училището за първото тримесечие на 2017 г. 

9. ОС изрази положително становище за отчета за изпълнение на 

бюджета на училището за второто тримесечие на 2017 г. 

10.  ОС съгласува представения избор от учителите на учебниците и 

учебните помагала за учебната 2017/2018 година за втори и шести 

клас.  

11.  ОС съгласува училищните учебни планове за учебната 2017/2018 

година за 1, 2, 5 и 6 клас  

 



II. Предложения и инициативи на ОС през 2016/2017 учебна година. 

Бяха направени предложения за дейности и инициативи за подобряване 

на организацията на учебния процес. ОС предложи и различни 

инициативи, които бяха осъществени съвместно с много от учителите, 

педагогическия съветник и ръководството на училището. ОС подкрепи и 

плануваните задачи и идеи на училището през учебната година.  

     Среща с актьори 

 

На 26.04.2017 г. се поведе среща с учениците от 5 и 6 клас с актьорите 

Ивелин Керанов и Георги Райчев, първата инициатива на Обществения 

съвет към Пето основно училище „Митьо Станев“ – Стара Загора, която 

беше подготвена съвместно с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – София. С 

голяма радост децата посрещнаха любимите актьори от Драматичния 

театър, задаваха много въпроси за актьорската професия и какво е 

необходимо да направиш за да успееш, и от какво трябва да се лишиш.  

 

 



Детски игри на открито „Играй с приятели офлайн” 
 

 

Кампанията на Лайънс клуб Стара Загора – Августа „Играй с приятели 

офлайн“ стартира с второкласниците на V ОУ „Митьо Станев“ в двора на 

училището след края на следобедните часове в сряда, 26.04.2017 г. 

Съвместно с училищното ръководство и по инициатива на Обществения 

съвет бяха организирани спортно-развлекателни игри. Целта на 

кампанията е чрез поредица от образователни и спортни игри на открито 

децата да се откъснат дори и за малко от електронните устройства и да 

преоткрият удоволствието да играят с приятелите си навън, да се движат, 

да тичат, и да се забавляват. Отборните игри предизвикаха много весели 

емоции у малки и големи. Най-бързите и активни участници заслужено 

получиха купи и награди. Забавлението за децата и техните родители се 

организира със съдействието на професионалните аниматори на Парти 

център ТМ, и Музикална агенция „Арт мюзик”, а средствата за кампанията 

са предоставени от членове и приятели на клуба.  

Учебна евакуация 

 

 



На 11 май от 11:10 часа се проведе учебна евакуация на учениците от 1-

4 клас и ПГ във връзка с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 

01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите. Екип пожарникари, начело с гл. инсп. Антон 

Колев - началник на РС "ПБЗН", извърши демонстрация на мерките за 

безопасност в различни ситуации. Пред впечатлените погледи на децата, 

бяха показани:  

- спасяване на дете от 3-ти етаж на сградата на училището;  

- гасене на пожар с пожарен кран от пожарен автомобил; 

- гасене на пожар с прахов пожарогасител. 

Благодарение на целия екип от РС "ПБЗН" и специално на комисар 

Стоян Колев - директор на РД "ПБЗН", че се отзоваха на поканата се 

получи полезна и зрелищна демонстрация.  

Среща с писател 

 

  

На 16.05.2017 г. в продължение на цял час, децата от подготвителните 

групи се пренесоха във вълшебния свят на приказките, като се 

наслаждаваха на невероятното сценично присъствие и заряд, с които 

старозагорската поетеса Мария Донева прочете книжката "Патилата на 

метлата" на Джулия Доналдсън, на която тя е преводач. Малчуганите бяха 

истински развълнувани от факта, че се докосват до истински творец, при 

това "жив". Поетесата гостува в нашето училище по покана на Обществен 

съвет при Пето ОУ. Книжката излезе на българския пазар това лято от 

издателство "Жанет 45".  

 



Урок по човечност – С поглед към бъдещето 

 

  

На 05.06.2017 г. се проведе един различен учебен час в Пето основно 

училище „Митьо Станев“ – Стара Загора. Това е един от онези часове, 

които не ти се иска да свършват. За тези часове няма написани учебници и 

програми, няма готови уроци. Това са уроците на живота!  

Учениците от 7-те класове получиха подарък от Обществения съвет и 

ръководството на училището по случай тяхното завършване. Изненадата, 

която беше подготвена, се случи благодарение на Стефан Вълдобрев, 

който приема да бъде отново в главната роля!  

За уроците на живота, за направените избори, за достигнатите мечти и 

реализираните планове, за всичко, което те прави добър и успешен човек, 

за всичко това им разказа Стефан Вълдобрев в преживяната среща-урок. 

Вярваме, че седмокласниците ще запомнят най-важното: Всичко е 

възможно само да знаеш какво искаш да постигнеш! Дано да вземат с 

отличен най-важния си изпит: живот със смисъл и лично послание!  

Една неслучайна среща – един урок за цял живот. 

 


