
Обществен съвет  

към  

ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково 

Протокол 

Хасково, 13.09.2022 г. 

   Днес, 13.09.2022 г. в дирекцията се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ 

„Шандор Петьофи“ гр. Хасково. На заседанието присъстваха г-жа Антоанета Петрова- 

директор 

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Съгласуване на училищни учебни планове – I, II, III, IV, V, VI, VII клас; 

2. Обсъждане на Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2022 /2023 

година; 

3. Обсъждане план за действие при изпълнение на стратегията на Стратегията за 

развитие на ОУ“ Шандор Петьофи“ за 2022 -2023 година; 

4. Изразяване на становище за провеждане на образователния процес през 

учебната 2022 /2023 година; 

5. Обсъждане на Програмата за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи; 

6. Обсъждане на Програмата за превенция за ранното напускане на училище; 

7. Изразяване на становище ОУ“ Шандор Петьофи“ да участва по НП“ Иновации 

в действие“. 

      По първа точка от дневния ред г-жа Петрова запозна членовете на Обществения 

съвет с училищните учебни планове за I, II, III, IV, V, VI, VII клас за учебната 2022/2023 

година, които бяха единодушно одобрени. 

      По втора точка от дневния ред г-жа Петрова представи Етичния кодекс за учебната 

2022/2023 година. Членовете на Обществения съвет приеха без забележки и с 5 гласа 

„за“, „против“- няма, „въздържали се“- няма. 

       По трета точка Общественият съвет съгласува план за действие при изпълнение на 

Стратегията за развитие на ОУ“ Шандор Петьофи“ за периода 2022 – 2023 година. 

Стратегията беше приета единодушно от членовете. 

      По четвърта точка Общественият съвет изрази съгласие за провеждане на 

присъствено обучение на учениците от ОУ“ Шандор Петьофи“. 

По пета точка от дневния ред г-жа Петрова представи Програмата за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи. Тя обърна внимание на основни акценти в програмата. Членовете на 

Обществения съвет приеха без забележки и с 5 гласа „за“, „против“- няма, „въздържали 

се“- няма. 



По шеста точка от дневния ред г-жа Петрова представи Програмата за превенция 

за ранното напускане на училище. Настоящата програма конкретизира заложените 

политики, мерки и дейности в стратегията за ограничаване на отпадането от училище и 

намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система в област 

Хасково съобразно спецификата и конкретните условия в ОУ“ Шандор Петьофи“. 

Членовете на Обществения съвет приеха без забележки и с 5 гласа „за“, „против“- няма, 

„въздържали се“- няма. 

По седма точка Общественият съвет подкрепи кандидатстването на ОУ“ 

Шандор Петьофи“, гр. Хасково в ПН“ Иновации в действие“ . 

    След приключване на дневния ред, заседанието на Обществения съвет, бе закрито. 

 

                                                                           Председател: Ваня Иванова 

                                                                           Протоколист:  Светла Узунова 


