
Отчет на Обществения съвет към Пето основно 

училище „Митьо Станев“ – Стара Загора  

за учебната 2020/2021 година 

(от 15.09.2020 г. ÷ 14.09.2021 г.) 

  
  

I. През учебната 2020/2021 година дейностите на Обществения           

съвет (ОС) бяха следните:  

1. Становище относно финансовия отчет за изпълнение на 

бюджета на училището за третото тримесечие на 2020 г.   

2. Съгласие училището да кандидатства за иновация по отношение 

на организацията на обучението с цел подобряване на качеството и 

повишаване на резултатите от обучението чрез синхронно обучение 

от разстояние в електронна среда.  

3. Становище относно финансовия отчет за изпълнение на 

бюджета на училището за четвъртото тримесечие на 2020 г.   

4. Подкрепа на решението на училището да кандидатства за 

иновативно училище за учебните 2021/2022 и 2022/2023 г.  

Деклариране на съгласие новопостъпващите в 1 и 5 клас ученици за           

учебната 2021/2022 година да участват в проекта.  

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

броя на местата в тях за учебната 2021/2022 г. Приветстване на 

решението за осигуряване на едносменен режим на обучение.  

6. Съгласуване на представения избор на учебни помагала за 

подготвителна група, учебници за първи, трети и седми клас по 

учебни предмети за учебната 2021/2022 г.  

7. Становище относно финансовия отчет за изпълнение на 

бюджета на училището за първото тримесечие на 2021 г.   

8. Становище относно финансовия отчет за изпълнение на 

бюджета на училището за второто тримесечие на 2021 г.  

9. Съгласуване на училищните учебни планове за всички 

паралелки от 1 до 7 клас за учебната 2021/2022 г.  

 

      II. Предложения и инициативи на ОС през 2020/2021 учебна 

година.  



          Поради продължаващата пандемия от COVID-19 не предприехме 

планиране на инициативи. За да компенсираме тази липса на събития в 

групата на ОС във Фейсбук споделихме различни онлайн срещи и лекции на 

наши партньори.  

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

на училищната библиотека помогни“ чрез сайта „Чети-дари“.  На 25.11.2020 

г. беше връчена втората част от дарението за училищната библиотека на 

училището. 

    

 

ОС подкрепи участието на нашето училище за четвърта 

поредна година в националната Награда "Бисерче вълшебно" 

организирано от фондация "Детски книги" през 2021 г.  На 

23.10.2020 г. организаторите обявиха победителите в петте 

категории на наградата за 2020 г.. В онлайн церемонията 

участваха и деца от Читателския клуб в Пето основно училище 

"Митьо Станев" Стара Загора.  

Събитието съвпадна със 100-годишнината от рождението на 

Джани Родари. 

  



  

 

Много ни зарадва, че отряда от Пето основно училище "Митьо 

Станев" е един от призьорите в националното състезание между 

обучените от Центъра за безопасен интернет в програмата 

„Киберскаут“.  

Събитието беше отбелязано с онлайн дискусия на 09.02.2021г. - Денят 

на безопасен интернет.  Основна тема на събитието беше фалшивата 

информация в интернет, рисковете, които тя носи и как се разпознава. 

Киберскаутите по време на програмата проведоха различни 

инициативи, чрез които предадоха на своите връстници знанията си за 

предотвратяване на рисковете онлайн.  

Общественият съвет съдейства за стартиране на програмата, но 

благодарение на упоритостта на Ива Кьосева – педагогически съветник 

в училището, учениците развиха уменията си и достигнаха до призовите 

места. Повече информация може да намерите в споделената статия: 

https://bnr.bg/starazagora/post/101418348  

 

Медийната грамотност е важна тема и затова Пето основно училище 

"Митьо Станев", отправи покана към екипа на "Аз чета" и техния 

"Проект 48" за провеждането на информативно онлайн събитие по 

темата.  

Лекторът Александър Кръстев е специалист по комуникация и блогър с 

над 15-годишен опит. Той е създател на сайта "Аз чета". Общественият 

съвет подкрепи и съдейства за подготовката на лекцията, с което 

https://bnr.bg/starazagora/post/101418348


продължи дългосрочната си програма за развитие на дигитално-

медийната грамотност. 

 

 

    Търсейки начин как да отбележим 3 март, получихме предложение за 

видео, което показва чрез рисунки и анимация историческите събития. 

Предоставихме възможност самите учители да изберат момента и 

подхода как да представят видеото на децата.  

  

През периода се опитахме да бъдем максимално полезни с всякаква 

информация касаеща деца, родители и учители. 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

