
Протокол 

 № 5 

на Обществения съвет към СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос 

 

Днес, 13.09.2022 г. от 18:00 часа, се проведе заседание на Обществения съвет 

при СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. Присъстваха всички членове на обществения 

съвет. На заседанието присъстваха и г-жа Ирина Вътева – Директор на СУ „Н. Й. 

Вапцаров“, г-жа Светлана Енева – Заместник-директор по УД и г-жа Иванка Лалева – 

Заместник-директор по УД. Протоколът се води от г-жа Даниела Йорданова – секретар 

на ОС. Заседанието бе водено от председателя на обществения съвет г-н Христо Янев. 

Той предложи следния 

Дневен ред 

1. Съгласуване на Училищния учебен план за учебната 2022/2023 година 

2. Съгласуване на Стратегията за развитие на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. 

Айтос за периода 2020-2024 година. 

3. Приемане на Етичния кодекс на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

4. Приемане на мерки за работа на училището през учебната 2022/2023 

година в условията на Covid-19. 

5. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

6. Приемане програма за превенция на ранното напускане на училище. 

7. Отчет от Председателя на Обществения съвет към СУ „Н. Й. Вапцаров“ 

гр. Айтос за дейността на ОС за учебната 2021/2022 година. 

Предложението за дневен ред бе прието единодушно. 

След запознаване с документите и обсъждане, Обществения съвет реши: 

По първа точка: Всички членове бяха запознати с училищния учебен план за учебната 

2022/2023 година. 

Не постъпиха предложения за промяна или допълнение, в резултат на което се 

премина към гласуване. 

          С гласуване „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе 

прието следното РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 269, ал. 1, т. 6 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1, т.6 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на ОС към детските градини и училищата, 

Общественият съвет съгласува училищния учебен план за учебната 2022/2023 година.         



По втора точка: Всички членове бяха предварително запознати със Стратегията 

за  развитие на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос за периода 2020 – 2024 година. 

Не постъпиха предложения за промяна или допълнение, в резултат на което се 

премина към гласуване. 

          С гласуване „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе 

прието следното РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 269, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1, т.1 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на ОС към детските градини и училищата, 

Общественият съвет съгласува приетата през 2020/2021 учебна година и допълнена 

Стратегия за развитие на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос за периода 2020 – 2024 година. 

По трета точка: г-жа Даниела Йорданова – секретар на Обществения съвет и 

участник в създаването на Етичен кодекс на училищната общност при СУ „Н. Й. 

Вапцаров“ гр. Айтос, запозна членовете на ОС с Етичен кодекс на училищната 

общност при СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

Не постъпиха предложения за промяна или допълнение, в резултат на което се 

премина към гласуване. 

          С гласуване „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе 

прието следното РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 269, ал. 1, т.11 от ЗПУО и и чл. 16, ал. 1, т.11 от Правилника 

за създаването, устройството и дейността на ОС към детските градини и училищата, 

Общественият съвет приема така предложения Етичен кодекс на училищната общност 

при СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос. 

По четвърта точка от дневния ред: Всички членове на ОС бяха запознати от г-

жа Вътева – Директор на СУ „Н. Й. Вапцаров“ с предложените мерки за работа на 

училището през учебната 2022/2023 година в условията на Covid-19. Премина се към 

разискване и дискусия, но не  постъпиха предложения за промяна или допълнение, в 

резултат на което се премина към гласуване. 

          С гласуване „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе 

прието следното РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 269, ал. 1, т. 3 от ЗПУО и и чл. 16, ал. 1, т.3 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на ОС към детските градини и училищата, 

Общественият съвет приема мерки за работа на училището през учебната 2022/2023 

година в условията на Covid-19.         

По пета точка от дневния ред: Членовете на ОС се запознаха с програмата  за 

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

уязвими групи. 

Не постъпиха предложения за промяна или допълнение, в резултат на което се 

премина към гласуване. 



          С гласуване „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе 

прието следното РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 269, ал. 1, т. 6 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1, т.2 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на ОС към детските градини и училищата, 

Общественият съвет приема програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2022/2023 година.         

По шеста точка от дневния ред: Членовете на ОС се запознаха с програмата  за 

превенция на ранното напускане на училище. 

Не постъпиха предложения за промяна или допълнение, в резултат на което се 

премина към гласуване. 

          С гласуване „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе 

прието следното РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 269, ал. 1, т. 6 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1, т.2 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на ОС към детските градини и училищата, 

Общественият съвет приема програма  за превенция на ранното напускане на училище 

за учебната 2022/2023 година.          

По седма точка от дневния ред: Председателят на ОС към  СУ „Н. Й. Вапцаров“ 

гр. Айтос докладва за дейността на Обществения съвет за учебната 2021/2022 година. 

          С гласуване „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе 

прието следното РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на ОС към детските градини и училищата, Общественият съвет приема 

отчета на председателя на ОС към СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос за  за дейността на 

ОС за изминалата учебна 2021/2022 година. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 20:00 часа. 

 

 

 

Даниела Тодорова Йорданова 

Секретар на Обществения съвет 

 

 

Христо Янев Янев 

Председател на Обществения съвет 


