
Отчет на Обществения съвет към 

Пето основно училище „Митьо Станев“ – Стара Загора 

за учебната 2019/2020 година 

(от 23.01.2020 г. ÷ 14.09.2020 г.)  

 

 
 

I. През учебната 2019/2020 година новия състав на Обществения 

съвет (ОС) проведе общо пет заседания. Информация относно 

работата на стария състав на ОС през настоящата учебна година може 

да се види от отчета качен в сайта на училището. Дейностите през 

периода са следните: 

1. Становище относно финансовия отчет за изпълнение на 

бюджета на училището за четвъртото тримесечие на 2019 г.  

2. Становище за определения училищен план-прием в 1 и 5 клас, и 

броя на местата в тях за учебната 2020/2021 г. 

3. Запознаване с определените класове, в които се предвижда 

целодневна организация на учебния ден за учебната 2020/2021 г. 

4. Съгласуване на представения избор на познавателни книжки по 

всички направления за подготвителните групи, учебни комплекти за 

първи, втори клас и учебници за пети и шести клас по учебни 

предмети за учебната 2020/2021 г. 

5. Подкрепа на решението на Пето ОУ „Митьо Станев“ относно 

предложението за разширяване на иновативния проект „English 

Classroom 4C-s” на „Класна стая – 4К умения“. 

6. Становище относно финансовия отчет за изпълнение на 

бюджета на училището за първото и второто тримесечие на 2020 г.  

 

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

година. 

Плануваните предложения и инициативи на ОС не успяха да се 

реализират поради грипната ваканция и обявената пандемия от COVID-19. 

За да компенсираме тази липса на събития споделихме в групата на ОС във 

Фейсбук различни онлайн срещи и лекции на наши партньори. 

Училището организира няколко интересни инициативи преди 

обучението в електронна среда - “Българското знаме в Пето”, “Денят на 

розовата фланелка”, а по време на ОРЕС - „Рисунките на Пето“, „Споделен 

Великден“ и други, които може да разгледате подробно в сайта на 

училището и в нашата група във Фейсбук. 

ОС подкрепи каузата на Инър Уийл Клуб Стара Загора „Книга прочети и 

на училищната библиотека помогни“ чрез сайта „Чети-дари“.  



По случай месеца на детето беше връчена първата част от дарението за 

училищната библиотека на училището.   

 

 

ОС подкрепи участието на нашето училище за трета поредна година в 

националната Награда "Бисерче вълшебно" организирано от фондация 

"Детски книги".  

  

 

       На 22 април 2020 г. отбелязахме 100-годишнината от рождението на 

Валери Петров – поет, писател, преводач и създател на обичаните от 

поколения деца “Пет приказки”. Споделихме видео от срещата с внучката 

му Анна Хаджимишева, която разговаря с Вал Стоева и отговори на 

въпросите на деца от читателските клубове "Бисерче вълшебно". 

 
 

Опитахме се да бъдем максимално полезни с всякаква информация 

касаеща деца, родители и учители по време на онлайн обучението. Цялата 

информация е налична в групата на ОС във Фейсбук: 

https://m.facebook.com/groups/384922525241130/?ref=group_browse 

https://m.facebook.com/groups/384922525241130/?ref=group_browse

