
ДО  

ЧЛЕНОВЕТЕ НА  

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

ДО ДИРЕКТОРА НА  

I СУ „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“, 

ГР.ТЪРГОВИЩЕ 

     

ПОКАНА 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

На основание  чл. 20 , ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността 

на обществените съвети към детските градини и училищата (обн. – ДВ, бр. 75 от 

27.09.2016 г., издаден от министъра на образованието и науката),  

на 13. 04. 2021 г. (вторник) от 17,30 ч. в сградата на  

I СУ „Св.Седмочисленици“ гр.Търговище ,  ще се проведе  

заседание на Обществен съвет при I СУ „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“, 

ГР.ТЪРГОВИЩЕ със  следния ДНЕВЕН РЕД:  

 

1.Приемане на становище за отчета за изпълнение на бюджета по дейности за първото 

тримесечие на 2021г.      докладва: директорът   

2. Обсъждане организирането и провеждането на акция за почистване и облагородяване 

на училищния двор на 17.04.2021г.                 докладва: председателят   

3. Приемане на решение за провеждане на анкетно проучване сред родителите относно 

изготвяне на препоръки за подобряване на образователния процес в училището.  

        докладва : председателят 

4.Разни 

 

Присъствието  на членовете на  Обществения съвет е  желателно!   

По желание членовете на съвета може да участват от разстояние - в електронна 

среда.  

Предложения по дневния ред може да се направят най-късно до провеждане на 

заседанието. 

Моля да потвърдите участието си в срок не-по късно от 3 дни преди заседанието. 

Заинтересованите могат да се запознаят с материалите за заседанието в 

канцеларията на място в училището  . 

 

Приложения:   

Списък с дейности по т.2 

Проект на анкета  

 

С УВАЖЕНИЕ:   

МАРИНЕЛА ДИНЕВА  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък с дейности за почистване и облагородяване на училищния двор 

 

1. Събиране на боклуци, счупени клони от дърветата – ръкавици и торби 

за смет 

2. Окопаване на дръвчета – мотики 

3. Засаждане на иглолистни и широколистни фиданки: фиданки, лопати, 

вода, тор, дървени колчета, връзки 

4. Засаждане на цветя в градинката – разсад 

5. Боядисване на пейките – боя, четки 

6. Отстраняване на тревата по пистата – мотики, може и Раундъб 

7. Подновяване на маркировката на игрището –боя, четки, валяк.  

8. Подмяна на настилката в спортната площадка с уреди на открито - идеи 

9. .. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анкета: 

 

Уважаеми родители, молим Ви да попълните тази анкета за проучване на 

вашето мнение за  провеждане на обучението на Вашето дете в Първо 

средно училище „Св.Седмочисленици“- Търговище. Целта на анкета е 

анализиране степента на удовлетвореност на родителите и възможност за 

споделяне на предложения за подобряване на процесите.     

Информацията от анкетата няма да се използва за други цели. 

 

1. дата  ……………….. 

2. Вие сте родител на ученик/ци от клас: 

1-4        

 5-7       

 8-12  

3. Смятате ли, че дистанционното обучение, организирано в училището е : 

Отлично 

Много добро 

Добро 

Средно 

Слабо 

 

 4.Какво Ви харесва /може повече от 1 отговор/  : 

Начин на преподаване 

Предоставянето на материали 

Видео обучения 

Методите на оценяване 

Задачите във виртуалната класна стая 

Подготовката за НВО/ДЗИ 

Дистанционната подкрепа за децата със СОП 

Дистанционната подкрепа от психолог 

Осигуряване на устройства за семейства без такова 

Отношението на учителите 

Друго /моля посочете…………………………………………………. 

 

  

 

 



5.Какво не Ви харесва / може и повече от 1 отговор. 

 

Начин на преподаване 

Предоставянето на материали 

Видео обучения 

Методите на оценяване 

Задачите във виртуалната класна стая 

Подготовката за НВО/ДЗИ 

Дистанционната подкрепа за децата със СОП 

Дистанционната подкрепа от психолог 

Осигуряване на устройства за семейства без такова 

Отношението на учителите 

Друго /моля посочете…………………………………………………. 

 

6.Според Вас какво може и трябва да се промени в процеса на обучение? 

…………………………………………………………………… 

 

7.При проблем към кого можете да се обърнете ? 

 

Директора 

Ръководството на училището 

Класния ръководител 

Друг преподавател 

Педагогическия съветник, 

Психолога,  

Обществения съвет 

Друг ……………………….……. 

 

 

Благодарим Ви .  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


