
Отчет на Обществения съвет към 

Пето основно училище „Митьо Станев“ – Стара Загора 

за учебната 2019/2020 година 

 
 

I. През учебната 2019/2020 година Обществения съвет (ОС) 

проведе две заседания, на които се разгледаха всички постъпили 

сигнали. Обсъдиха се какви са възможностите за по-добро 

взаимодействие с училищния екип и родителите. Представяме списък 

с темите, които се разгледаха и дадените становища и предложения от 

ОС. 

1. Отчет на Обществения съвет за учебната 2018/2019 година. 

2. Преминаване на училището на едносменен режим – разглеждане на 

възможностите с отчитане на всички съпътстващи проблеми. 

3. Ремонт на северната стена на училището, коридора и стаите на 

приземния етаж. 

4. Състояние на училищния двор. Предложения от ОС. 

5. Предложения на ОС за шкафчетата разположени в коридорите на 

училището. 

6. Необходими ремонти в училището поради износване и амортизиране 

на вратите на стаите, както и общите части в коридорите. 

7. Въпроси и предложения относно ученическите униформи. 

8. Извънкласни дейности „Занимания по интереси“ в училището за 

учебната 2019/2020 година. Предложения на ОС. 

9. Номиниране на учителски екип в Първия национален конкурс за 

учители „Иноватори в образованието“ от ОС. 

10. Общественият съвет дава положително становище относно отчета за 

изпълнение на бюджета на училището за третото тримесечие на 2019 г. 

 

II. Предложения и инициативи на ОС през 2019/2020 учебна 

година. 

Инициативите проведени от началото на годината бяха осъществени 

съвместно с ръководството на училището, педагогическите съветници, 

учителите и библиотекаря в училищната библиотека. В рамките на един 

месец ученици, учители и родители гласуваха за конкурса подпомагащ 

закупуването на нови книги за училищните библиотеки в България. В 

крайното класиране Пето основно училище не успя да се класира сред 

първите 15 училища в България, но с усилията и желанието на всички 

гласували се класирахме на първо място в града. Направиха се много 

анализи и се набелязаха стъпки за създавне на по-консолидирана общност. 

Но да се случи това е необходимо усилена работа между всички участници 

в училищния живот и по-добра комуникация между ОС и отделните 

предствители на класовете.  



През учебната 2019/2020 година помогнахме в организацията и 

провеждането на следните инициативи: 

1. Гостуване на писателя Никола Райков.  
По покана на Обществения съвет и съдействието на Фондация „Детски 

книги“ на 14 ноември 2019г. в Пето основно училище „Митьо Станев“ 

гостува писателя Никола Райков. Той беше гост в ПИГ 3-2 с учител г-жа 

Веселина Симанова. 

Писателят представи на децата новото издание на единствена по рода 

си детска книга – „Голямото приключение на малкото таласъмче“, където 

играта и приказката си подават лапички и отиват заедно на едно голямо 

приключение. Авторът представи и продължението на поредицата, книгата 

„Още по-голямото приключение на малкото таласъмче“, както и  другите две 

приказки – игри „Добросъците“ и „Приказка от два свята“, с които е 

двукратен носител на наградата "Бисерче вълшебно". 

 

 
 

С голям интерес децата се запознаха и разгледаха настолните игри 

„Таласъмски истории“ и „Добросъците: невидим свят“. За разлика от много 

други игри тези са кооперативни, а не са състезателни. Общото планиране 

между играчите и комуникацията между тях е от голямо значение за успех. 

Остана време за въпроси от децата и гостите Те се интересуваха за 

подробности около настолните игри и различните герои в книгите, кои са  

неговите вдъхновители за създаване на творчеството му и какъв е процеса на 

създаване на книгите и игрите. 

Накрая на срещата писателят раздаде на всички желаещи автографи, а 

децата му подариха картички с много мили послания. Имаше обща снимка за 

спомен и книга подарък за децата, която да четат в училище. 

 

2. Гостуване на писателката Цвета Брестничка. 

На 26 ноември първокласниците от Пето основно училище „Митьо 

Станев“ имаха емоционална среща с Цвета Брестничка от Асоциация 

Родители. Децата участваха в четенето на приказки от поредицата „Във 

вълшебната гора“, разиграваха животни от приказните истории, римуваха 

и се забавляваха със ситуации с любимите герои. 



 

 
 

В края на срещата писателката подари на всички първокласници 

детското списание „Бърборино“. Представените книги са налични в 

училищната библиотека, за да може всяко дете, което желае да се докосне 

до магията на приказките. 

 

3. „Вечер на родителя – вечер на семейството“. 

Вечерта беше посветена на родителите и в подкрепа на позитивното 

родителство. Поредицата „Вечер на родителя – вечер на семейството“ тази 

година продължи с темата „Тийнейджърът в къщи и училище – трудности 

и решения“, която беше водена от Асоциация „Родители“. Цвета 

Брестничка влезе в активна роля, но вече подкрепена и от Ралица 

Михайлова – психолог. Много ценно в тяхното представяне на темата 

беше, че към всеки етап и предизвикателство на пубертета те имаха и 

препоръки към поведението на родителя, което да подпомогне детето да 

премине по-леко през тази възраст.  

 

 

 

Оживените дискусии засегнаха теми за отношенията между родители 

и деца, и отвориха поле за взаимодействие между училищния екип и 

родителите. 



 

4.  Поетесата Мария Донева на гости при децата от ПГ. 

На 6 декември в Пето основно училище „Митьо Станев“ при децата 

от Подготвителните групи гостува поетесата Мария Донева, която 

представи последните две книги на Джулия Доналдсън, преведени от нея. 

Децата слушаха с интерес историите за малката маймунка и премеждията 

на Съчко. Поздравиха госпожа Донева с коледна песничка и танц за Баба 

Зима.  

    Децата получиха и двете книжки с автограф, за да могат заедно с г-

жа Илийчева и г-жа Ботева да ги разгледат отново и да си припомнят 

историите на приказките. 

 

 
 

       Ще ви представим накратко и двете книги, а повече може да научите 

на сайта „Детски книги“.  

 „Къде е мама?“ е подходяща за малките слушатели, но със сигурност и 

по-големите биха я харесали. Книгата дава възможност на възрастния да 

говори с детето си за животните и техните деца, за необходимостта да се 

изразяваш точно и ясно, да не изпадаш в неловки ситуации. В днешно 

време, когато проблемите често се пораждат заради гледането на едно и 

също нещо от различни страни, заради неумението да влизаме в обувките 

на другия, книги като тази помагат на децата да подхождат внимателно, да 

мислят по-задълбочено и винаги да търсят и чуждата гледна точка.  

„Съчко“ е книга, която извежда посланията за важността на 

семейството, за вярата и надеждата, за обичта – онези неща, които ни 

правят истински добри личности. Тя помага на децата да открият онова 

най-ценното, което е невидимо за очите. 

 

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 

2019/2020 година обхваща периода от началото на учебната година до 

13.12.2019 г., когато приключва тригодишния срок на дейността на ОС. 

 


