
М Е М О Р А Н Д У М 

 

за сътрудничество между СУ „Св, Паисий Хилендарски“ гр. Кресна и Обществен 

съвет, сформиран към училището 

 
 

Ние, екипът от преподаватели от СУ „Св. Паисий Хилендарски” град Кресна   и членовете на 

Обществения съвет, сформиран към училището, участници в Кръгла маса “За една по-добра учебна 

среда”, проведена на 3 април 2017г., 

 

 Водени от разбирането, че сигурността и напредъка на учениците се основават на 

партньорства и диалог между училище и родители; 

 

 Отчитайки, че тясното сътрудничество между училище, родителска общност и 

институциите, ангажирани с обучението и възпитанието на децата е отговорът на много 

от предизвикателствата на съвременния живот; 

 

 Убедени в необходимостта, че за да се преодолеят проблемите от различно естество е 

необходима по-добра комуникация между всички, ангажирани с обучението и 

възпитанието на нашите ученици и с цел намиране на практически израз на взаимното 

сътрудничество; 

 

 Водени от принципите на Европейската конвенция за защита правата на детето и 

Етичния кодекс на работещите с деца; 

 

и,  в съответствие със следните нормативни документи:  

 

 

 Правилник за създаването, устройството и дейността на общественият съвет към СУ 

„Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна (наричан по-долу за кратко „Правилник на ОС“) 

 Етичен кодекс на работещите с деца в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна 

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ Св. Паисий Хилендарски” гр. Кресна, общ. 

Кресна, обл. Благоевград за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година 

(наричана по-долу за кратко „Стратегията“). 

 

и, на тази основа, дискутирайки ролята на всяка от страните в съвместното сътрудничество 

постигнахме съгласие за следното : 
 

 На осн. чл. 2 от Правилника на ОС: „Общественият съвет е орган за подпомагане на 

развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.“ да 

работим за подобряване на средата в училище; 

 Да работим за постигане на заложените в Стратегията идеи и дейности, а именно: 

- Обновяване и оборудване на нови класни стаи; 

- Ремонт на административен корпус, обновяване на фоайе и коридори; 

- Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти; 

- Съвместна работа по образователни проекти; 

- Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори 

в училищната общност – ученици, учители и родители; 

- Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители; 

- Включване на ученици и родители в разработване на проекти; 

- Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители; 

- Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност; 

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора; 



- Съвместна работа по привличане на спонсори с цел подобряване на материалната база 

и допълнителното финансиране; 

- Създаване на привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети. 

 

 Да развиваме и осъществяваме съвместни инициативи и проекти, насочени към социална 

интеграция на застрашените от отпадане ученици; 

 Да популяризираме съвместните ни инициативи по различни начини с цел създаване на 

добри практики; 

 Да изградим мрежа за комуникация и партньорство между ангажираните с обучението 

и възпитанието на децата; 

 Да изграждаме мрежа от партньорства с държавни, неправителствени, частни институции 

и фондации, които да подкрепят и подпомагат реализацията на съвместните ни 

инициативи и дейности; 

 Да се информираме за добрия опит и практики на други училища и да го усвояваме 

успешно в собствената ни дейност; 

 Да представим и насърчим идеята, визията и резултатите от настоящата Кръгла маса, чрез 

Интернет страницата на училището; 

 Да създадем база данни на участниците в Кръглата маса; 

 Да създадем постоянна контактна група между СУ „Св, Паисий Хилендарски“ гр. 

Кресна и Обществен съвет, сформиран към училището , в която участващите страни са представени 

от : 

СУ „Св, Паисий Хилендарски“ гр. Кресна: 

- Златка Яневска – Директор; 

-  Василка Петрова – Заместник директор; 

- Васил Калугеров – Председател на Комисията за проекти. 

и   

Обществен съвет: 

- Величка Бенгюзова – Председател на Обществения съвет; 

- Иванка Миразчийска – член на Обществения съвет; 

- Валентин Богоев – член на Обществения съвет. 

 

 

Ние вярваме, че нашите инициативи и дейности са полезна стъпка в постигането на по-

добра форма за сътрудничество между институции, учители, родители и външни страни. 
 

 

 

 

 

 

Съставен в град Кресна, Община Кресна, Област Благоевград на 03 април 2017г., в два оригинални 

екземпляра – един за СУ „Св, Паисий Хилендарски“ гр. Кресна и един за Обществения съвет, 

сформиран към училището. 

 

 

 

 

 

СУ „Св, Паисий Хилендарски“ гр. Кресна   Обществен съвет към училището 

Директор: Златка Яневска     Председател: Величка Бенгюзова 

 

Подпис:……………………….    Подпис:………………………. 

 


