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Обществен съвет  

към  

ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково 

Протокол 

Хасково, 19.01.2023 г. 

   Днес, 19.02.2023 г. в дирекцията се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ 

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

директор, Милен Славов – представител на Община Хасково и всички членове на 

Обществения съвет към ОУ „Шандор Петьофи“. Отсъстващи няма. 

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет на Бюджет 2022 на ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково 

Докладва: директор 

2. Обсъждане на предложението на ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково 

за кандидатстване за включване на училището в списъка на иновативните училища. 

            Докладва: директор 

 

По първа точка от дневния ред Председателят на Обществения съвет Ваня 

Иванова даде думата на директора на училището Антоанета Петрова 

Госпожа Петрова запозна членовете на Обществения съвет с отчета на 

извършените разходи на бюджетни средства за 2022 г. Училището няма дължими или 

просрочени плащания. Няма нарушения на бюджетната дисциплина. С извършените 

текущи разходи са изплатени всички задължения към персонала и е подържана 

материално техническата база на училището. Създадени са добри условия за обучение 

на учениците в ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково. 

След изказаното от членовете на Обществения съвет одобрение, отчета бе 

гласуван с 5 гласа „за“, „против“- няма, „въздържали се“- няма. 

По втора точка от дневния ред г- жа Петрова запозна членовете на обществения 

съвет с отворената програма за кандидатстване за иновативно училище и акцентира 

ползите, които е имало училището при предишната иновация. Въведения преди четири 

години нов учебен предмет за усвояване по иновативен начин на математика в начален 

етап. Обърна внимание, че въведената иновация спомогна за преодоляване на бариери 

в общуването, провокира социалното взаимодействие и пробужда мисленето. 

Предложението на целия педагогически колектив да кандидатстваме за нова иновация 

с период от четири години. Новата иновация, която предлагаме е: 

Въвеждане на нов учебен предмет „Математическо програмиране“ за учениците, 

които през 2023/2024 година ще бъдат във втори клас. Две паралелки разделени в 

четири групи. Участието им в проекта ще продължи четири години, като всяка 

следваща ще надграждат знанията си от предходната. Ще се използва интерактивна 

платформа за обучение по програмиране, която използва вградени форми на изкуствен 



интелект. Обучението по „Математическо програмиране“ се извършва чрез иновативно 

съдържание – а именно, образователни и интерактивни игри по кодиране, които умело 

въвеждат децата в материята. 

Госпожа Ваня Иванова отбеляза, че иновативното училище е статут, което 

дадено училище придобива. Иновацията ще превърне ученика в създател на електронни 

ресурси, които ще може да използва в практиката. 

Останалите членове на Обществения съвет също изказаха мнение, че училището 

трябва  да следва добрите традиции, но и да бъде отворено за идеи и да се развива. 

Госпожа Светла Георгиева изрази увереност, че родителите ще бъдат активни 

участници в инициативите, свързани с иновативните паралелки и ще помагат в 

дейностите. 

След изказаното от членовете на Обществения съвет одобрение, отчета бе 

гласуван с 5 гласа „за“, „против“- няма, „въздържали се“- няма. 

 

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

 

                                                                           Председател: Ваня Иванова 

                                                                           Протоколист:  Светла Узунова 


