
Отчет на Обществения съвет към 

Пето основно училище „Митьо Станев“ – Стара Загора 

за учебната 2018/2019 година 
 

I. През учебната 2018/2019 година Обществения съвет (ОС) проведе 

седем заседания, на които се запозна подробно с всички предоставени 

документи по правилник и взе следните решения. 
 

1. Представен бе подробен отчет за миналата учебна година. В него са 

описани взетите решения от ОС и запознаването с различните документи 

по правилник. Също така са представени инициативите, които са 

реализирани съвместно с учителите, педагогическия съветник и 

ръководството на училището.  

2. Общественият съвет дава положително становище относно 

финансовия отчет за изпълнение на бюджета на училището за третото 

тримесечие на 2018 г.  

3. Общественият съвет дава положително становище относно 

финансовия отчет за изпълнение на бюджета на училището за четвъртото 

тримесечие на 2018 г.  

4. Общественият съвет одобрява взетото решение от Педагогическия 

съвет и дава положително становище за вида на предлаганата закуска да е 

подкрепителна с оглед на разгледаните възможности.  

5. Общественият съвет дава положително становище по предложения 

план-прием за учебната 2019/2020 година. 

6. Общественият съвет съгласува представения избор от учителите на 

учебници и учебни помагала, които се предоставят за безвъзмездно 

ползване на учениците през учебната 2019/2020 година за ПГ, 1 клас и 

История и цивилизации за 5 клас. 

7. Общественият съвет дава положително становище за 

разпределението на Бюджета за 2019 г. 

8. Общественият съвет дава положително становище относно 

финансовия отчет за изпълнение на бюджета на училището за първото 

тримесечие на 2019 г.  

9. Общественият съвет подкрепя участието на училището в национална 

програма „Иновации в действие“, модул „Мобилност за популяризиране и 

мултиплициране на добри иновации“. 

10. Общественият съвет дава положително становище относно 

финансовия отчет за изпълнение на бюджета на училището за второто 

тримесечие на 2019 г. 

11. Общественият съвет съгласува представения избор от учителите на 

учебниците за 4 клас за учебната 2019/2020 година. 

12. Общественият съвет съгласува представените училищни учебни 

планове за всички паралелки от 1 до 7 клас за учебната 2019/2020 учебна 

година. 



13. Общественият съвет приема представения ежегоден отчет на 

директора за изпълнението на Стратегията за развитие на Пето основно 

училище „Митьо Станев“, Стара Загора за периода 2018-2019 година. 

14. Членовете на ОС подробно се запознаха с Програмата за превенция 

на ранното напускане на училището за учебната 2019/2020 година 

15. Членовете на ОС подробно се запознаха с Програмата за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици 

от уязвими групи за учебната 2019/2020 година 

16. Предложения и обсъждания на възможностите за привличане на 

родителите да бъдат съпричастни към живота и проблемите в училище. 
 

II. Предложения и инициативи на ОС през 2018/2019 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 срещи с писатели, 

предложени от Библиотека „Родина“. 

През учебната 2018/2019 година помогнахме в организацията и 

провеждането на следните инициативи: 

1. „Живот на земляните извън Земята“. 

   Лекция на Милен Минев - докторант в катедра Астрономия към СУ 

„Св.Климент Охридски“ – София  гостува на децата от Пето ОУ по покана 

на Обществения съвет. В следващите редове ще представим основните 

акценти от лекцията проведена на 19 декември 2018 г. Защо има живот на 

Земята? Кои планети включва слънчевата система и къде е обитаемата 

зона, където може да има живот. На какви условия трябва да отговаря – 

вода в течно състояние, подходящи температури и атмосфера. Представени 

бяха условията на живот и информация за Земята, Луната, Венера, Марс, 

Юпитер и неговите Галилееви спътници Европа, Ганимед, Калисто и Йо. 

Представена беше информация и за условията на живот на Екзопланетите 

и метода чрез който се откриват (Метод на пасажите). Показана беше и 

планетната система TRAPPIST-1, която е открита през 2017 г. 

 

 



 
 

   Основният виновник за откриването на Екзопланетите е телескопа 

Кеплер, откривател на над 2000 екзопланети последните години. Един от 

най-известните български астрономи е Димитър Съселов, който е работил 

със същия телескоп. Други известни български астрономи са Николай 

Николов, който през 2018 г. откри екзопланета с атмосфера без облаци и 

Валентин Костов, който откри планета обикаляща около две звезди.  

Наследник на телескопа Кеплер е телескопа TESS, чрез който се очаква да 

открият нови 200000 екзопланети. Показан беше и телескопа James Webb, 

наследник на телескопа Хъбъл, който ще бъде изстрелян 2020 г. 

Разгледаха се и проектите за телескопите на бъдещето, които се строят – 

Extremly Large Telescope в пустинята Атакама и Cherenkov Telescope Array 

на Канарските острови. Лектора разказа и за най-новият начин за 

изследване на Вселената – чрез Гравитационни вълни, както и за черните 

дупки. Дискусия предизвика зададения въпрос „Дали има извънземни и 

къде може да са те?“. В края на лекцията имаше още много въпроси, които 

лектора Милен Минев подробно обясняваше и разясняваше всичко, което 

вълнува учениците. Срещата се осъществи с помощта на ръководството на 

училището, учителите и педагогическите съветници.  

 

2. „Първомартенски вълнения“. 

   На 20 и 21 февруари филиал „Августа Траяна“ при библиотека „Родина“ 

и г-жа Таня Иванова бяха гости в творческата работилница 

„Първомартенски вълнения“ с учениците от начална степен при Пето 

основно училище „Митьо Станев“.  

 

 



 
 

   Имаше наистина много вълнения, за да изработим мартеничките, както и 

да се запознаем с народните вярвания за този български обичай. Децата 

прочетоха стихчета за Баба Марта и слушаха внимателно разказаното за 

традициите от библиотекаря г-жа Димитринка Златева и задаваха въпроси. 

Но очаквано и с най-голям интерес беше направата на мартенички, всеки 

според своето виждане. За изработването помогнаха Рая Петрова – 

библиотекар в училището, Дани Найденова - педагогически съветник и 

всички учители от класовете. Гостуването беше по покана на Обществения 

съвет. 

 

   3. Как да защитим децата си онлайн? 

   На 28.02.2019 г. сe проведе една специална родителска среща за 

родителите на ученици от 1 до 4 клас. Гост на срещата беше специалистът 

по детска онлайн безопасност г-н Деян Благоев. На нея се говори за онлайн 

предизвикателствата пред родителите и техните деца. Обсъди се от какво 

трябва да се пазят децата, какво ги вълнува, онлайн тормоза между 

връстници и как може да се помогне в такива случаи. Представиха се  

последните тенденции и статистики в киберпространството.  

 

 
 

Родителите трябва да са в крак с новите технологии, но и децата е важно 

да бъдат обучавани, да разпознават онлайн рисковете и да се защитават от 

тях. Всеки присъстващ имаше възможност да сподели проблемите си и да 

зададе въпросите си. Срещата се осъществи от Обществения съвет към 

Пето основно училище, със съдействието на  ръководството, учителите и 

педагогическите съветници.  



   4. Урок по родолюбие. 

   На 20 март 2019 г. учениците от 8 паралелки, 4 клас участваха в открит 

урок по родолюбие на тема „Зараждането на живота по нашите земи“ 

изнесен от доброволци на Фондация „Въздигане“ - Мирослав Маринов и 

Георги Попов. Децата успяха да видят, чуят и да се докоснат до историята 

на нашия народ в различните епохи.  

 

 
 

 
 

   С голям интерес слушаха думите на Мирослав Маринов, който им 

разказа: Защо е важно да съхраним силен  българския дух и колко ценни са 

уроците на историята? С разказите за славното минало и оставените завети 

от предците ни той пося семената на родолюбието в сърцата им и ги накара 

да се почувстват значими и горди, че са българи. Срещата се осъществи 

със съдействието на ръководството на Пето основно училище и подкрепата 

на Обществения съвет. 

 

5. „Играй с приятели офлайн“. 

   Лайънс клуб Стара Загора - Августа организираха прекрасни игри на 11 

април 2019 г. от 17:00 до 18:30 ч. в салона на Пето основно училище 

„Митьо Станев“.  

 



 

 
    

   Те направиха децата безкрайно щастливи! Игрите бяха без електронни 

устройства за учениците от третите класове. За усърдието си децата 

получиха от клуба нови книги за училищната библиотека. 

 

   6. Среща с автора Момчил Коритаров. 

   От малък е увлечен по писането, Момчил Коритаров прави своя дебют 

като автор с детската книга „София и хвърчащото креватче“. Той гостува 

на учениците от трети клас на Пето основно училище „Митьо Станев“, 

Стара Загора. Събитието се състоя благодарение на библиотека „Родина“ и 

е част от XIV Маратон на четенето „Четяща Стара Загора“.  

 

 
 

 
 



   Учениците се запознаха с приключенията на малката София и нейното 

вълшебно хвърковато креватче. 

 Книгата е подходяща и за порасналите деца, жадуващи вълнуващо 

пътешествие към детството, но най-вече за хората с големи мечти! 

 

   7. „Бисерче вълшебно“ - 2019 г. 

   В Пето основно училище „Митьо Станев“ - Стара Загора участваха 153 

деца като почетно жури в Наградата „Бисерче вълшебно“ 2019 за най-

добра книга, избрана от самите деца.  

   Най-много са гласували за книгите „Боби в царството на зеленчуците“ на 

Владимир Шишков и д-р Людмила Емилова - 49 гласа в категория 

„Откриватели“ (5÷7 г) и „Приказка от два свята“ на Никола Райков - 47 

гласа в категория „Изследователи“ (8÷10 г). Друга книга, за която има 

повече гласове, е „Забранете тази книга“ на Алън Грац - 23 гласа в 

категория „Мечтатели“ (11÷13 г). В категория „Нещотърсачи“ (5÷16 г) 

най-много са гласували за книгата „Тайната на Стефи“ на Стефани 

Петкова - 48 деца. За енциклопедията „Светът на животните“ гласуваха 31 

деца, а за книгата „Тиха нощ, свята нощ“ на Вернер Тусвалднер с 

илюстрации на Роберт Ингпен - 27 деца.  

 

 
 

Всички посочени книги са на разположение в училищната библиотека, 

както и много други съвременни детски литературни произведения. В 

библиотеката са налични и нови книги от списъците с препоръчителна 

литература за четене на учениците през лятото.  

 

8. Енчо Керязов гостува на Випуск 2019 г. 
Пето основно училище „Митьо Станев“ изпрати  своите 143-ма 

седмокласници с тържество, на което гост бе световноизвестният цирков 

акробат и еквилибрист Енчо Керязов.  

За трета поредна година ръководството и обществения съвет към 

училището провеждат подобни срещи с популярни личности под надслов 

„Поглед към бъдещето“. Досега на учениците са гостували актьорът, 

композитор и филмов режисьор Стефан Вълдобрев и журналистът 

Светослав Иванов 



 

 

 
 

 
 

Енчо Керязов връчи плакетите на „Ученик на годината“, стана част и от 

спомена на всички отличници на седми клас, като застана заедно с тях на 

общата им снимка, подкрепяйки отново труда на техния успех. 

Отдели време и за още един спомен – раздаде лични автографи на всички 

ученици, които пожелаха това. 

 

9. Други дейности. 

Членовете на Обществения съвет участваха и в събития организирани от 

училището водени от идеята, че  когато можеш да помогнеш не трябва да 

чакаш, а да направиш каквото е по силите ти за да се случи нещо хубаво за 

децата. Училището организира Коледен и Великденски базар с 

благотворителна цел за да помогне на бебе Мая и Теодор, син на учителка 

от училището. Общественият съвет се включи и в отбелязването на Деня за 

борба с тормоза в училище, познат като „Ден на розовата фланелка“. Тази 

дата ни напомня, че тормоз в училище съществува и дава информация как 

можем да се противопоставим на него всеки ден. Посланията са по-силни, 

когато са подкрепени от важните за децата хора - учители, родители, 

приятели. Подпомогнахме ръководството в контактите с Община Стара 

Загора относно подмяна на плочките в двора на училището. Ремонта се 

осъществи през пролетната ваканция и направи достъпа до училището по 

безопасен за децата. 

 

 
 


