
                                      

 

                                            ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ “    

                           С.БЕЛОМОРЦИ 

                     Общ.Омуртаг                                    Обл.Търговище  

                                             _________________________________________________________________ 

                                       ул.”Ив.Станков” №20  тел:0605/6- 48-47, факс:0605/6-48-47 

                               e-mail: oy_ g.benkovski.bc@abv.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 5/10.09.2021 година 

 
 

           Днес, 10.09.2021 г., се проведе  заседание на Обществения съвет при Основно 

училище „Георги Бенковски“ с.Беломорци 

 

            Присъстваха : 

      1. Йордан Кирилов Ангелов -  родител 

2. Станчо Пламенов Станчев – родител 

3. Стилиян Митков Тодоров – родител 

4. Ангел Михайлов Атанасов – настойник 

 

  Отсъства Христо Ангелов Илиев  – кмет на с. Беломорци, представител на 

общината. 

На заседанието присъства и Диана Стойкова Стоянова – директор на Основно 

училище „Георги Бенковски“ с.Беломорци. Има необходимия кворум и заседанието 

може да протече. 

   Дневен ред:   

      1.Отчет на директора за изпълнение Стратегията за развитие на училището.  

      2.Одобряване актуализацията на Стратегията за развитието на училището за 

периода от учебната 2020/2021 година до учебната 2023/2024 година. 

3.Съгласуване на училищните учебни планове за първи, втори, трети, четвърти, 

пети, шести  и седми клас  за учебната 2021/2022 година. 

      4.Приемане на Етичен кодекс на училищната общност. 

Други предложения не бяха направени.  

Дневният ред беше гласуван и приет с 4 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се”. 

 

По първа  точка от дневния ред г-жа Диана Стоянова - директор на училището  

представи ОТЧЕТ за изпълнението на Стратегията на училището през учебната 

2020/2021 година. 

 Разработени са всички необходими документи за новата учебна година. 

Актуализира се и се  поддържа  училищен сайт от м. октомври 2016 година. 

Училището успешно участва  в проект „Подкрепа за успех“ .  По проекта много 

добре функционираха четирите групи за допълнително обучение по български език и 

литература за учениците от 1, 2-3, 4 и 6 клас, една група по математика в 7 клас и една 

група по руски език в 6 клас. В занимания по интереси учениците участваха в клуб 

„Забавна математика“, клуб „Аз и природата“  и клуб „В пекарната на баба“. 
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Започна изпълнението на  проект „Еко-кът в училище“  към ПУДООС. По 

проекта беше организирано честване на деня на Земята и викторина за защитените 

растения и животни в България. Остава да се постави съоръжението за игра, пейките, 

къщички за птици, засяване на растения и храсти  и ремонт на оградата. 

Продължава работата по национална програма „Без свободен час“. 

Продължава и участието в Програма „Училищен плод“   и „ Училищно мляко“. 

За втора поредна година ще участваме и в НП „Участвай и променяй-родителят, 

активен партньор в училищния живот“. 

През изминалата учебна година  в училището се провеждаха традиционни 

училищни спортни празници, състезания, конкурси и други изяви на учениците. 

Отчета беше гласуван и приет с 4 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се” 

 

Общественият съвет РЕШИ: 

 

1.Приема отчета на директора за изпълнение Стратегията за развитие на 

училището. 

 

По втора точка от дневния ред г-жа Стоянова предложи на общественият съвет 

актуализация на  Стратегия за развитие на училището за периода от учебната 2020/2021 

година до учебната 2023/2024 година в частта – план за действие и финансиране. 

Нови допълнения не бяха направени. Актуализацията на Стратегията беше 

подложена на гласуване и приета с 4 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 

се” 

Общественият съвет РЕШИ: 

 

2.Общественият съвет при ОУ „ Г. Бенковски“ одобряване актуализацията на 

Стратегията за развитието на училището за периода от учебната 2020/2021 година до 

учебната 2023/2024 година. 

 

По трета точка от дневния ред г-жа Стоянова предложи за съгласуване 

училищните учебните планове за първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми 

клас за  учебната 2021/2022 година. 

Допълнения или промени към така предложените учебни планове не бяха 

направени. Учебните планове бяха подложени на гласуване и приети с 4 гласа „за”, 0 

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” 

 

Общественият съвет РЕШИ: 

 

3.Общественият съвет при ОУ „Г. Бенковски“ съгласува училищните учебни 

планове за първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми клас за  учебната 

2021/2022 година. 

 

По четвърта точка от дневния ред г-жа Стоянова предложи за разглеждане и 

приемане на  Етичен кодекс на училищната общност. Нови предложения не постъпиха.  

Етичният кодекс на училищната общност  беше подложен на гласуване и приет с 

4 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”. 

 

 

 

 



                                      

 

Общественият съвет РЕШИ: 

 

     4.Общественият съвет при ОУ „Г. Бенковски“ приема Етичен кодекс на 

училищната общност . 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
 

 
 

 

 

 

Председател:           Секретар: 

 Йордан Кирилов Ангелов                                       Станчо Пламенов Станчев 

 

               

Членове:  

 

1.Стилиян Митков Тодоров   - родител ……………………….. 

 

2.Ангел Михайлов Атанасов – настойник…………………….. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


