
Вх. 891 / 13.09.2022 г. 

 

До г-жа Петрова,  

Директор на ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково 

 

СТАНОВИЩЕ 

от  

Обществен съвет на ОУ“ Шандор Петьофи“, гр. Хасково 

 

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

Обсъждане на Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2022 /2023 година; 

Обсъждане на План за изпълнение на Стратегията за развитие на ОУ“ Шандор 

Петьофи“ за 2022 -2023 година; Изразяване на становище за провеждане на 

образователния процес през учебната 2022 /2023 година; Обсъждане на Програмата за 

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

уязвими групи; Обсъждане на Програмата за превенция за ранното напускане на 

училище; Изразяване на становище ОУ“ Шандор Петьофи“ да участва по НП“ 

Иновации в действие“. 

   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА, 

С настоящето становище, Общественият съвет към ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково 

писмено Ви уведомява за  одобрението на: 

1. Училищни учебни планове – I, II, III, IV, V, VI, VII клас за учебната 2022/2023 

година; 

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

3. План за изпълнение на Стратегията за развитие на ОУ“ Шандор Петьофи“ за 2022 

-2023 година; 

4. Провеждане на образователния процес през учебната 2022 /2023 година; 

5. Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи за учебната 2022/2023 година; 

6. Програмата за превенция за ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 

година; 

7. Участието на ОУ“ Шандор Петьофи“ по НП“ Иновации в действие“ за учебната 

2022/2023 година. 

       Становището е изготвено на основание чл. 16, ал.1, т.10 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата чл. 269, ал.1 от ЗПУО. 

         Изготвен е протокол от 13.09.2022г. от среща на Обществен съвет към ОУ“ Шандор 

Петьофи“, гр. Хасково. 

Ваня Иванова, председател на ОС към ОУ“ Шандор Петьофи“, гр. Хасково 

      


