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1. Въведение 

Настоящият състав на Обществения съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” 
гр. Варна бе избран на 29.01.2020. За периода 29.01.2020 – 03.09.2020 се проведоха 6 
заседания, 3 присъствени и 3 неприсъствени, както следва: 

1. Учредяване на Обществен съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. 
Варна. 

2. Анализ на резултатите от образователно-възпитателната работа през първия 
учебен срок на учебната 2019/2020 г. 

3. Съгласуване на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 година за 
първи, втори, пети и шести клас. 

4. Насърчително благодарствено обръщение към колектива и учениците от 
училището, във връзка със създадената в страната епидемиологичната обстановка. 

5. Съгласуване на план-прием за първи и пети клас. Внасяне на предложение за 
удостояване на колектива на училището с почетна награда „Варна”. 

6. Одобрение на Стратегията за развитие на училището. Съгласуване на Мерки за 
подобряване качеството на образователния процес в училището. Училищни учебни планове 
за учебната 2020/2021 година. Съгласуване на Етичен кодекс на училището. Съгласуване на 
училищните правила за действия в условията на Ковид – 19. 

Неприсъствената форма на провеждане на заседанията е в изпълнение на решение от 
13.03.2020 г. на Народното събрание за извънредно положение, както и на препоръките на 
Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването, с която се 
въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България. 

 

2. Учредяване на Обществен съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” 
гр. Варна 

 

На 29.01.2020 от 18:35 се проведе събрание за излъчване на представители на 
родителите от ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. Варна за членове на Обществения 
съвет към училището.  

За основни членове на Обществения съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” 
гр. Варна бяха избрани следните представители на родителите: 

1. Десислава Цветанова Атанасова 
2. Людмила Николаева Колева 
3. Миглена Стефанова Станева-Тодорова 
4. Николай Иванова Кулев 
5. Николай Купенов Пашов 
6. Радослава Иванова Колева 
7. Светослав Станимиров Стаменов 

 

За резервни членове на Обществения съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” 
гр. Варна бяха избрани следните представители на родителите: 

1. Даниела Василева Василева 
2. Зоя Веселинова Попова 
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3. Ивиана Димитрова Рачева 
4. Кирил Николов Москов   

 

Като представител на Община Варна в състава на Обществения съвет влиза госпожа 
Людмила Николаева Колева-Маринова.  

След избора на членове на Обществения съвет се проведе заседание на съвета при 
следния  

Дневен ред 

1. Избор на председател на Обществения съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и 
Методий” гр. Варна 

2. Други  

 

За председател на Обществения съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. 
Варна се избра господин Светослав Станимиров Стаменов. За заместник председател на 
Обществения съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. Варна се избра госпожа 
Миглена Стефанова Станева-Тодорова. 

 

3. Анализ на резултатите от образователно-възпитателната работа през 
първия учебен срок на учебната 2019/2020 г. 

 

На 13.02.2020, 18:30 Общественият съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” 
гр. Варна присъства на заседание на Педагогическия съвет, което се проведе в училището с 
дневен ред включващ анализ на резултатите от образователно-възпитателната работа през 
първия учебен срок.  

Членовете на Съвета се запознаха с колективния орган за управление на училището 
по педагогически въпроси, включващ в състава си учители, психолози и училищно 
ръководство, както и с извършената разнообразна дейност и през първия срок на учебната 
2019/2020 г. както и планираните мерки за поддържане на постигнатите добри резултати в 
учебния процес. Изтъкнат бе изключително доброто представяне на учениците по време на 
проведеното външно оценяване сред училищата в Община Варна.   

 

4. Съгласуване на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 година за 
първи, втори, пети и шести клас 

 

На 17.03.2020 се проведе неприсъствено съгласуване на становище между членовете 
на Обществения съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. Варна. Неприсъственото 
заседание се проведе при следния  

Дневен ред: 

1. Съгласуване на учебници и учебни помагала избрани от методическите 
обединения и обсъдените и приети от Педагогическия съвет за учебната 2020/2021 
година за първи, втори, пети и шести клас на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” 
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гр. Варна. 

Общественият съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. Варна подкрепи 
направения от методическите обединения избор и обсъдените и приети от Педагогическия 
съвет учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 година за първи, втори, пети и 
шести клас, за които да бъде организирана обществена поръчка и се подадат заявки към 
съответните издателства. 

 

5. Насърчително благодарствено обръщение към колектива и учениците от 
училището, във връзка със създадената в страната епидемиологичната 
обстановка 

 

На 30.03.2020, Общественият съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. 
Варна прие неприсъствено решение за изпращане на насърчително благодарствено 
обръщение (Приложение 1) към колектива и учениците от училището, във връзка със 
създадената в страната епидемиологичната обстановка и полаганите усилия за запазване на 
учебния процес в необходимото качество.  

 

6. Съгласуване на план-прием за първи и пети клас. Внасяне на предложение 
за удостояване на колектива на училището с почетна награда „Варна” 

 

На 08.04.2020 в гр. Варна се проведе неприсъствено съгласуване на становище между 
членовете на Обществения съвет към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” гр. Варна.  

Точки: 

1. Съгласуване на план-прием за първи и пети клас, приет от Педагогическия съвет за 
учебната 2020/2021. 

2. Внасяне на предложение за удостояване на колектива на училището с почетна 
награда „Варна”.  

 

По т.1  

Общественият съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Варна съгласува 
изготвения от Педагогическия съвет към училището план за прием за първи и пети клас през 
учебната 2020/2021.  

Съгласуването се извършви в изпълнение на чл. 269, ал. 1, т. 10 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и чл. 16, ал. 1, т. 10 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата на Министерството на образованието и науката. 

 

По т.2 
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Общественият съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Варна подкрепи и 
номинира за награда „Варна" колективът на училището. (Приложение 2) 

 

7. Одобрение на Стратегията за развитие на училището. Съгласуване на 
Мерки за подобряване качеството на образователния процес в училището. 
Училищни учебни планове за учебната 2020/2021 година. Съгласуване на 
Етичен кодекс на училището. Съгласуване на училищните правила за 
действия в условията на Ковид – 19 

 

На 03.09.2020 в гр. Варна се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Свети 
Свети Кирил и Методий” гр. Варна. Заседанието протече при следния  

Дневен ред: 

1. Одобрение на Стратегията за развитие на училището. 
2. Съгласуване на Мерки за подобряване качеството на образователния процес в 

училището. 
3. Училищни учебни планове за учебната 2020/2021 година. 
4. Съгласуване на Етичен кодекс на училището. 
5. Съгласуване на училищните правила за действия в условията на Ковид – 19. 
6. Разни. 

 

Общественият съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Варна одобри 
Стратегията за развитие на училището, като същевременно съгласува Мерки за подобряване 
качеството на образователния процес в училището, училищните учебни планове за учебната 
2020/2021 година, Етичен кодекс на училището и училищните правила за действия в 
условията на Ковид – 19. 

 

 

 

05.11.2020 

Светослав Стаменов 

Председател 

Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Варна 
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Приложение 1 
 

Уважаема госпожо Директор, 

Уважаеми учители,  

Скъпи ученици,  

 

Свидетели сме на изключителни моменти, в които цялата нация е подложена на 
изпитание в създадената в страната епидемиологичната обстановка! Преодоляването на 
възникналите затруднения и нарушаването на  ежедневния ни ритъм и занимания, е 
възможно с общи усилия, полагайки необходимото за съхранение на нацията и с поглед към 
бъдещето.  

Общественият съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” изразява благодарност към 
всички учители и ръководството на училището за положените усилия за организиране на 
непрекъснат учебен процес, за загрижеността към нашите деца и любовта с която ги 
дарявате. Същевременно, искаме да насърчим и поощрим всички ученици да продължават 
със същия ентусиазъм, при усвояването на учебния материал и да ви пожелаем успех в 
учението. 

Българският народ винаги е слагал на челно място полагането на грижи за своето 
духовно израстване и образоване на поколенията. Предците ни са сторили училища и 
църкви, като по този начин грижейки се за духовното извисяване и просвещение, постигат 
единство на народа, прослава на държавата и свобода на духа. 

Грижата за утрешния ден е в ръцете на всички нас - учители, родители и ученици, за 
което следва всички ние да полагаме необходимите усилия, така щото децата ни да израснат 
с добро възпитание, образовани и с бодър дух. Заедно и сплотени, може да преодолеем 
трудностите, опазвайки своето здраве и продължавайки напред!  

 

С уважение,  

Светослав Стаменов 

Председател 

 

Миглена Станева-Тодорова 

Заместник председател 

 

Членове 

Десислава Атанасова 

Людмила Колева 

Николай Кулев 

Николай Пашов 

Радослава Колева 
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Приложение 2 

ДО ГОСПОДИН ИВАН ПОРТНИХ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА 

 

ДО ГОСПОДИН ТОДОР БАЛАБАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА 

 

ДО ГОСПОЖА АНТОАНЕТА ЦВЕТКОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ” 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА 

 

ДО ГОСПОЖА ЛИЛИЯ ХРИСТОВА  

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” 

ОБЩИНА ВАРНА 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

От името на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.  Варна 
внасяме предложение през настоящата 2020 г. да бъде удостоен с почетна награда „Варна” 
колективът на училището.  

Широката варненска общественост е запозната с успехите на учебното заведение в 
областта на средното образование и високо цени професионалния, отговорен труд на 
педагогическите специалисти. Безспорен факт е ежегодно постиганата образователна 
резултатност на учениците от вътрешни и външни оценявания на знанията и уменията. ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Варна е лидер сред сродните училища при организираните 
от МОН национални външни оценявания в ІV и VІІ клас. Многобройни са индивидуалните 
и колективни награди на ученици от състезания и конкурси в областите наука, изкуства, 
спорт. 

В настоящите условия на дистанционно обучение, наложено в съответствие на 
предприетите противоепидемиологични мерки, в двудневен срок успешно беше положен 
тест от училищното ръководство, учители и психолози, като резултатът от това е липса на 
спад във всяка една от многобройните и разнообразни дейности, включени в амбициозната 
училищна политика. Родителите на обучаваните 867 ученици одобряват работата на 
учителския колектив, начело с неговия директор и са благодарни за положените усилия, 
образователният процес да продължава да бъде прилаган с необходимото качество и 
ефективност. 

Имате уверенията ни, че колективът заслужава да бъде оценен подобаващо от 
уважаемите общински съветници, което ще го мотивира за бъдещи успехи в интерес на 
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възпитаниците, техните родители и семейства, както и на обществото като цяло. 

 

С уважение,  

 

Светослав Стаменов 

Председател на Обществен съвет 

 

Миглена Станева-Тодорова 

Заместник председател 

 

Членове 

Десислава Атанасова 

Людмила Колева 

Николай Кулев 

Николай Пашов 

Радослава Колева 

 

 


