
Отчет на Обществения съвет към 

Пето основно училище „Митьо Станев” – Стара Загора 

за учебната 2017/2018 година 
 

I. През учебната 2017/2018 година Обществения съвет (ОС) проведе 

девет заседания, на които се запозна подробно с всички предоставени 

документи по правилник и взе следните решения. 
 

1. Програмата за превенция на ранното напускане на  училището и 

програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

и учениците от уязвими групи представени на педагогическия съвет (ПС) от 

13.09.2017 година.  

2. Мерките за повишаване качеството на образованието представени на ПС 

от 13.09.2017 година. Обсъдиха се различни предложения.  

3. Етичен кодекс на училищната общност при Пето ОУ „Митьо Станев” -

Стара Загора, който беше предварително предоставен за обсъждане от 

членовете на ОС.  

4. Доклада от работата на комисията относно въвеждането на ученическите 

униформи. ОС предложи на ръководството да пусне анкети към родителите на 

всички ученици и при повече от 50% одобрение, на ПС ще се вземе решение 

относно въвеждането на униформите.  

5. Плана за бъдещите инициативи през учебната година, датите за 

провеждането им и с кои ученици ще се провеждат. След обсъждане се взе 

решение да се съгласува всяка инициатива с ръководството на училището, 

педагогическия съветник и учителите и при тяхно одобрение да се пристъпи 

към нейното реализиране.  

6. Училищната програма за превенция на ранното напускане на училището 

за учебната 2018/2019 година и Програмата за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 

2018/2019 година. 

7. Общественият съвет одобрява членовете на съвета „Твоят час” и 

представителя на ОС след разглеждане предоставените документи. 

8. Общественият съвет приема изпълнението на годишния план за учебната 

2016/2017 година към стратегията на училището и одобрява годишния план за 

учебната 2017/2018 година.  

9. Общественият съвет дава положително становище относно отчета за 

изпълнение на бюджета на училището за третото тримесечие на 2017 г.  

10.  Общественият съвет дава положително становище относно финансовия 

отчет за изпълнение на бюджета на училището за четвъртото тримесечие на 

2017 г.  

11.  Общественият съвет подкрепя решението на Пето основно училище 

„Митьо Станев” да кандидатства за иновативно училище за учебната 2018/2019 

година след разглеждане на предоставения проект. 

12.  Общественият съвет съгласува представения избор от учителите на 

учебници и учебни помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на 

учениците през учебната 2018/2019 година за 1-ви клас.  



13.  След подробно разглеждане разпределението на Бюджета за 2018 г., той 

бе съгласуван без забележки и утвърден от членовете на ОС.  

14.  Предложения план-прием за учебната 2018/2019 година бе съгласуван 

без забележки и утвърден от членовете на ОС.  

15.  Общественият съвет съгласува представения избор от учителите на 

учебници и учебни помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на 

учениците през учебната 2018/2019 година за 1-ви клас.  

16.  Общественият съвет дава положително становище относно финансовия 

отчет за изпълнение на бюджета на училището за първото тримесечие на 2018 

г.  

17.  Общественият съвет съгласува представения избор от учителите на 

учебниците и учебните помагала за 3 и 7 клас за учебната 2018/2019 година. 

18.  Общественият съвет дава положително становище относно отчета за 

изпълнение на бюджета на училището за второто тримесечие на 2018 г.  

19.  Общественият съвет съгласува представения училищен учебен план за 

2018/2019 учебна година. 

20.  Общественият съвет приема представения ежегоден отчет на директора 

за изпълнението на Стратегията за развитие на Пето основно училище „Митьо 

Станев”, Стара Загора за периода 2017-2018 година. 
 

II. Предложения и инициативи на ОС през 2017/2018 учебна година. 

Бяха направени предложения за подобряване на организацията на учебния 

процес и инфраструктурата в двора на училището. ОС предложи различни 

инициативи, които бяха осъществени съвместно с много от учителите, 

педагогическия съветник и ръководството на училището. ОС подкрепи и много 

от плануваните задачи и идеи на училището през учебната година. Подпомогна 

и за реализирането на срещите с писатели, предложени от Библиотека 

„Родина“. 

Общественият съвет се зае също и с амбициозната задача да подпомогне 

подобряването на връзката между учител – родител, както и да превърне 

образователния процес в нещо истински полезно и възпитаващо децата в дух на 

взаимно разбирателство, взаимопомощ, човеколюбие, родолюбие, усърдие, 

търпение и лична отговорност. В тази посока осъществихме следните 

инициативи: 
     

Вечери на семейството  

 
Организирани за родителите на ученици на възраст от 6 - 10 години и 

техните учители. От 17 до 21 октомври 2017 г. 



Пред близо 150 родители и 46 учители на Пето основно училище „Митьо 

Станев“ д-р Гергана Маркова, със съдействието на КиндиРу България 

реализира в 5 последователни дни лекции на тема „Тайният саботьор на 

учебния процес“. 

Кой е този таен саботьор? Защо все повече нашите деца се нуждаят от много 

повече внимание, грижи и обучение, когато тръгнат на училище. Защо се 

увеличава броят на неуспяващите деца в училище? 

На тези и много други въпроси успяха да си отговорят присъстващите на 

„Вечери за родителите“. 

„Ученето започва още от вътреутробното развитие, през преживяванията на 

майката“....Това е само началото на една полезна тема, която даде на родители 

и учители възможност за равносметка на „пропуснатите възможности“ в 

модерното ни общество. 

Не е ново, нито за родителя, нито за учителя, че само чрез целенасочени 

стимули /под формата на игра в детската възраст/ се случва развитието на 

детето – чрез сензорна стимулация към сензорно-моторна интеграция. 

Детето е готово за училище, не защото е навършило физическата възраст – 7 

год. Детето е готово за училище, тогава когато неговия мозък – лявото и 

дясното полукълбо са започнали да „работят в екип“. 

ДВИЖЕНИЕТО е главния проводник на развитието! Правилното движение е 

гаранция за неврологичното развитие и зрялост. 

„Екранното време не изгражда невронни връзки!“. Времето прекарано пред 

екраните на модерните телефони, телевизори и компютри създава обърканост в 

детето – за действителността, за реалното време, в което се случва живота, за 

смисъла на чакането, търпението, болката.... 

Екранното време е една от причините за психо-емоционалната нестабилност 

в децата. А ефекта „Аз преча“? 

Много въпроси се събуждаха във всеки присъстващ, съпротиви, вътрешни, 

душевни борби – защото темата за „Тайният саботьор“ изваждаше публиката от 

„зоната на комфорт“. 

Родителят, семейството, взаимоотношенията вътре в него, примерите с 

поведението, са първият социален фактор, който залага основите на правилното 

психологично, неврологично и физично развитие на детето. Учителят е този, 

който започва да обучава и възпитава на един етап, където готовността на 

детето трябва да е достигнала до своята зрялост.  

И ако това не се е случило, пропуснатите фази от сензорно-моторната 

интеграция и психо-емоционалната незрялост водят до трудна адаптация на 

детето в училищна среда. 

Тогава в живота на детето навлиза още един възрастен – учителят, но 

родителят не бива отменен в неговите задължения към детето – позитивно и 

изграждащо общуване, развиваща игра, правилно изиграните „роли“, 

поставените правила и отстоявани граници. 

Един от родителите сподели открито: „Поводът да съм тук е, за да бъда още 

по-добра майка“. 

Учителите също останаха удовлетворени от темата, като за някои от тях тя 

предостави нови идеи за взаимоотношения с децата в обучителния процес. 
 



Участие на Обществения съвет в Коледния базар  

Последните два месеца преди Коледа учители, ученици и родители сръчно и 

неуморно изработиха стотици подаръчета-сувенири и картички, за да се случи 

онази магия, която може да я усети само този, който носи доброто в сърцето си. 

“КОЛЕДА, С МАГИЯТА НА КНИГАТА”, ЗАВЛАДЯ СЪРЦАТА НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В КОЛЕДНИЯ БАЗАР НА ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НА 

20.12.2017 г. 

Благодарение на всички, които се включиха, за каузата бяха събрани 1880 лв. 

Децата, родителите и учителите на Пето основно училище „Митьо Станев“ тази 

година са посланици на книгите. 

Членовете на Обществения съвет към училището също се включиха в 

инициативите и организираха „Коледна работилница за деца“ със специалното 

участие на поетесата Мария Донева.  

Под нейните инструкции 18 чифта детски ръчички изработиха най-сладките 

кукли-пингвини, които също участваха на коледния базар и зарадваха новите си 

притежатели. 

ОС помогна в отразяването на събитието като заснехме много снимки, които 

публикувахме във фейсбук групата на ОС.  

Средствата от базара бяха използвани за закупуване на нови детски книги. 

От началото на декември предложихме създаването на читателски клуб към 

училищната библиотека, името на който децата избраха сами  – „Малкият 

принц“.  

 

Награда "Бисерче вълшебно"2018 година 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Със събраните средства от проведения Коледен базар в 5 ОУ "Митьо Станев" 

бяха закупени нови книги по желание на читателите от клуб "Малкият принц". 

Набавени бяха и голяма част от номинираните заглавия за Наградата "Бисерче 

вълшебно"2018 година.  

Това е единствената награда за детско-юношеска литература в България, 

чието жури са деца от 5 до 16 години. Номинираните художествени заглавия са 

разделени в 4 възрастови категории и раздел с нехудожествена литература. 

В 5 ОУ "Митьо Станев" гласуваха 254 деца с помоща на много от учителите 

и библиотекарката от училищната библиотека. Всички деца, които гласуваха 

получиха грамоти за участието си. 

Общественият съвет подкрепи проекта на ББИА и фондация „Детски книги“- 

„Пътуващите сандъчета“, който помага за насърчаване на четенето. В 5 ОУ 

пристигнаха 2 бр. сандъчета, които останаха до края на учебната година.  
 

Среща с писателката Диана Петрова  
Срещата на писателката Диана Петрова с учениците от ПИГ 3-4 с учителка 

Паолина Стойчева се проведе на 16.02.2018 г. 

Диана Петрова е автор на три книги с детски приказки и три романа, като във 

всичките си произведения тя съчетава психотерапевтичния подход с 

художествения. Книгите ѝ за деца, с които става най-чест гост в училища из 

страната, са „Мъдри приказки“, „Двойната планета“ и „Приказки за цялото 

семейство“. Децата от трети клас се докоснаха до приказното и участваха, под 

вещото ръководство и насърчаване от авторката към съчиняване на тяхна 

приказка. Имаше гора от вдигнати ръце и безброй предложения за случка и 

герои, които да бъдат описани. Организатори на събитието: Обществен съвет и 

Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора. 
 

Дигитално – медийна грамотност  
Пето основно училище „Митьо Станев“ и Обществения съвет към училището 

тази година се включиха активно в Националната кампания „Дни на медийната 

грамотност“, инициирана от коалицията за развитие на медийната грамотност 

на българските деца, чийто член е и Общественият съвет. 

Безопасността на децата в интернет е актуална тема и като такава, ние 

възрастните - учители и родители не можем да останем безразлични към нея. 

Защото така ще бъдем безразлични към нашите деца! 

 



 
На 19-ти февруари 2018г. в залата на Пето основно училище "Митьо Станев" 

в Стара Загора се проведе дискусия на тема "Безопасността на децата в 

Интернет" - съвместна инициатива на районен съд - Стара Загора и Община 

Стара Загора. 

Присъстваха ученици от шести и седми клас. Лекторите, системни 

администратори на съда представиха основните опасности за децата в 

дигиталния свят. Обществен съвет и Пето основно училище също участваха в 

организирането на събитието. 
 

 „Песните на Левски“ – различен поглед към духовното 

наследство на апостола 
По инициатива на Обществения съвет към 5 ОУ "Митьо Станев" - Стара 

Загора,  авторите на филма от БНТ решиха да дарят 100 диска с филма. 

 По случай 180-годишнината от рождението на Васил Левски, Българската 

национална телевизия представя продукцията "Песните на Левски" - един 

различен поглед към духовното наследство на Дякона, вълнуващо пътуване 

през времето и песенния му свят. За революционното дело на Васил Левски се 

знае много, но малцина съвременници са запознати с подробности за неговото 

лично пространство, в което песента е присъствала всеки ден - в мигове на 

усамотение и сред хора, в тъжни и радостни моменти.  

Екипът на филма е издирил 14 от любимите песни, които Левски е пял през 

краткия си живот. Това са хайдушки, исторически, революционни и 

възрожденски песни, както и църковни песнопения, като част от тях са запазени 

в неговия бележник. Те звучат във филма с нови записи и аранжименти, 

специално създадени за "Песните на Левски". 
 

 



Тринадесети Маратон на четенето – Маратон на Издателство 

„Клевър бук“ в Пето основно училище 
На 18 и 19 април в нашето училище се проведе истински маратон на идеи и 

предизвикателства, логически задачи и гатанки за най-малките и малко по-

големите деца и ученици от Предучилищните групи, та чак до 4 клас. 

Колко сърца има октопода? А колко мозъка? 

Колко деца могат да прегърнат Байкушевата мура? 

За колко време с кола можем да стигнем до слънцето?..... 

Гостите от „Клевър бук“ – Методи и Виолета, разказаха прекрасни 

поучителни и смешни истории, чрез които децата участваха в час пълен с 

приключения и едновременно с това развиваха своя ум, концентрация и 

работеха в екип. 

Деца и ученици бяха провокирани с гатанки и логически въпроси, креативни 

игри и любопитни факти от различни области на науката. 

През тези два дни, Методи и Виолета, подкрепени от педагогическия 

съветник и Атанас Дянков /председател на ОС/ обхванаха над 20 паралелки и 

въпреки натоварения график, часовете бяха изпълнени с много дух и 

ентусиазъм. 

За деца, ученици и учители беше едно интересно, полезно и забавно 

преживяване, което остава в сърцето. 

Организатори на събитието: Обществен съвет и Пето основно училище 
 

Тринадесети Маратон на четенето – Среща с писател 

 

На 23.04.2018 г. - Международен ден на книгата и авторското право в 

училище гостува детската писателка Цвета Белчева, която е автор на 2 книги с 



уютни и забавни истории за малчугани – "Аз искам да бъда...“, „7 истории за 

приятелството и други важни неща" и "Аз искам да бъда... 2". 

С третата си книга "Тялото говори" писателката не разказва приказки, а иска 

да запознае децата с човешкото тяло и неговите по-важни органи и системи по 

начин, който да ги заинтригува и да не ги отегчава. При това без помощници 

като учебници, телефони или други електронни джаджи.  

В шестото издание на наградата „Бисерче вълшебно“ книгата събра най-

много гласове в новосъздадената категория за нехудожествена детска 

литература. Срещата с децата се осъществи благодарение на Библиотека 

"Родина" с подкрепата на Обществен съвет и Пето основно училище. 
 

 Детски празник "Бисерче вълшебно" в 5 ОУ "М. Станев"   
 

За среща с децата от първи клас в училище на 29.05.2018 г. дойде 

писателката Нуша Роянова - илюстратор и автор на поредицата от детски 

приказки за кучето Джак и котката Ема. Тя прочете на децата приказките "Джак 

и Ема на село" и за гларусчето "Лъки Алеко". Заедно пътешестваха из 

необятния свят на книжките и магията на илюстрациите и… нямаше как, разкри 

как се случват магиите с картинките и текстовете. 

Фондация "Детски книги" организира за децата от трети клас творческа 

работилница за овце по детската книга "Топлото човече" на писателката Мая 

Дългъчева. Децата разбраха как се правят хартиено-вълнени овце, как се 

стрижат, какво прави от вълната Топлото човече. По време на празника грамоти 

за специален принос получиха децата и учителите участващи в кампанията 

"Активните бисерчета" и националната награда "Бисерче вълшебно". 

Организатори на събитието: Фондация "Детски книги" с подкрепата на 

Обществен съвет и Пето основно училище. 
 

 Среща с писателката Мая Дългъчева  
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.569197446813636&type=3


На 31 май за среща с децата в училище дойде писателката Мая Дългъчева, 

която е автор на много детски книги, куклени пиеси, мюзикъли за деца. 

Последните и детски книги са "Приказки от Оная гора" и "Топлото човече", 

издадени от ИК "Жанет 45". 

По нейни текстове са създадени над 100 детски песни, част от които 

присъстват в учебниците по музика за начална степен. Редактор и автор на 

художествените текстове в поредицата издания за предучилищна възраст 

"Първите седем“.  

След срещата писателката раздаде автографи на децата, а ние от 

Обществения съвет отправихме покана отново да гостува при нас и да се 

запознае и с другите деца, които не успяха днес да присъстват.  

Срещата с децата се осъществи благодарение на Библиотека "Родина" с 

подкрепата на Обществен съвет и Пето основно училище. 
 

Поглед към бъдещето  
Светослав Иванов в ролята на "Събеседник по желание" по покана на 

Обществения съвет и Пето основно училище.  

От миналата година започнахме една инициатива с условното име "Поглед 

към бъдещето", но може да се каже, че се получи по скоро един час по 

човечност. Първи гост беше  Стефан Вълдобрев - актьор, композитор, автор и 

изпълнител на песни, филмов режисьор.  

Този час е ориентиран към седмокласниците, и се провежда в началото на 

юни, когато изпитите вече са минали, но предстои един важен избор, в кое 

училище да се запишат децата. Желанието ни е повечето деца да изберат това, 

което искат най-много, но с ясното съзнание, че да постигнат целите си трябва 

много труд и вяра в собствените възможности. За да се опитаме да запалим 

искрата на познанието в истински важните неща в живота поканихме за 

специален гост Светослав Иванов - журналист, репортер и водещ на 

предаването „120 минути“ по bTV. 

Защо точно Светослав Иванов, може би ще попитате? Труден избор! И е 

страхотно, че добрите посланици към децата са много в България и затова е 

много труден избора. Но точно Светослав Иванов, защото е журналист с кауза, 

силен в мислите, думите, прозренията си, стигащ точно в сърцето на хората. 

Защото и той е млад човек, но вече стигнал мъдростта, за да бъде образец с 

неговия светоглед и може, макар и млад, да бъде положителен пример за пътя 

на успеха... 


