
Протокол № 3 

от заседание на Обществения съвет при 88.СУ „Димитър Попниколов“ 

 

Днес, 13.03.2017 г. от 18:00 ч. се проведе трето заседание на членовете на 

Обществения съвет при 88.СУ „Димитър Попниколов. 

Присъстват: 

1. Светла Шапкалова – председател 

и членове: 

2. Милена Байкова 

3. Мариета Неделчева 

4. Мариела Савова 

5. Калина Ангелова 

Отсъстват: 

6. Десислав Цветанов – по уважителни причини 

7. Димитър Узунов – представител на общината. 

На заседанието, освен директорът – г-жа Воденичарова и други представители от 

училището, присъства и гост – председателят на Училищното настоятелство – г-жа Анна Самева. 

 

Заседанието протече при дневен ред: 

1. Запознаване на ОС с предложението за Училищния план-прием на I и V клас за 

учебната 2017/2018 г. в 88 СУ.  

2. Запознаване на ОС с предстоящия избор на учебници за I и V клас. 

3. Запознаване на присъстващите с инициативи на ОС 

4. Разни 

 

По ПЪРВА точка от дневния ред, г-жа Н. Воденичарова, директор на училището 

запозна подробно присъстващите с подробностите относно Училищния план-прием на I и V 

клас за учебната 2017/2018 г. в 88 СУ, който трябва бъде одобрен от ПС до 30 март 2017 г. 

Показани бяха и формулярите за прием, както и критериите, по които ще бъдат класирани 

бъдещите ученици – по настоящ адрес на родителя и др. критерии, общо 15 пункта, носещи 

различен брой точки (вж. приложенията към настоящия протокол, образци от които са 

публикувани на сайта на Столична община). Критериите са валидни за всички училища на 

територията на СО, като в случай наличието на кандидати, надвишаващи определения брой, по 

преценка на ръководството може да бъдат определени допълнителни критерии. За 

кандидатстващите за V клас при необходимост ще бъде направена допълнителна преценка по 



критерии като: успех по определени предмети, наличие на още едно дете от семейството в 

същото училище, специални образователни потребности на кандидата и др.  

За учебната 2017/2018 г. в 88 СУ се предвижда да бъдат приети общо 144 ученици (6 

паралелки по 24 ученика), като не се предвижда да има профилирани паралелки, а е решено 

същите да се формират от деца съобразно реда им на записване и да има равномерно 

разпределение момичета/момчета. Посочени бяха етапите на кандидатстване за СО: от 18 

април-19 май 2017 г. – подаване на заявления, класиране, необходими документи и т.н. 

По предложение на ОС, ако се стигне до брой кандидатури, чувствително 

надвишаващи определения за споменатата учебна година брой (144 = 6 пар. х 24 уч.), за тези, 

които са в повече ще бъде теглен жребий. Организацията по жребия се подготвя от 

Училищната комисия по приема, а тегленето на жребия протича в присъствието на 

представител от ОС и представител от страна на родителите, чиито деца са обект на жребий. 

Това следва да се случи на 31 май 2017 г. 

 

По ВТОРАТА точка от дневния ред – ОС бе информиран от директора, че до 17 март 

2017 г. трябва да бъде изготвена заявка за учебниците за I и V клас за следващата учебна 

година на база направената от преподаватели оценка за пригодност. 

 

С изчерпване на първите две точки Председателят на ОС взе отношение по ТРЕТАТА 

тема на днешното заседание, а именно: Предприети от ОС при 88 СУ инициативи относно 

някои мерки за подобряване на инфраструктурата в района на училището с цел обезопасяване 

на пространството между вратата, през която учениците влизат в двора на училището и входа 

на самата училищна сграда. Вариантите за това са: 

- Поставяне на кашпи с цветя на пешеходната пътека за ограничаване на 

паркирането върху пешеходната пътека. 

- Инсталиране на антипаркинг устройство, което да възпрепятства недобросъвестни 

родители и др. посетители да паркират автомобилите си на пешеходната пътека, 

като по този начин спират достъпа на желаещите да влязат в двора на училището. 

- Обезопасяване придвижването по страничната пътека посредством колчета (без 

заграждения между тях), които да пречат на недобросъвестни шофьори и да 

предотвратяват възникването на инциденти. 

- Поставяне на допълнителни парапети, с цел превенция срещу инциденти в 

студения сезон. 

Всички изброени по-горе бъдещи мерки са коментирани с Кмета на район „Овча 

купел“ и съгласувани с архитекта на общината. На по-късен етап, покрай работите за 

осъществяване продължението на метрото, ще бъдат проведени нови разговори за трайно 

решаване на проблеми, свързани с инфраструктурата около училището. 

Относно финансирането, ясен е въпросът за кашпите с цветя и антипаркинг 

устройството, за финансирането на които ангажимент поема лично Председателят на ОС. 

Въпросът за финансирането на допълнителните парапети ще бъде обсъден от членовете на УН 

на следващото им заседание, за което отговор се очаква да има до края на м. март 2017 г. 



Темата относно това доколко уместно е да има повече кошчета в района около училището не 

стигна до еднозначно решение. Повдигна се и въпросът за създаване на цялостна политика по 

търсене на спонсорство, вместо да се чака единствено и само финансиране от страна на 

общината, която тема остава с продължение. Предложения по вариантите за спонсорство ще 

бъдат приемани както от членовете на ОС и УН, така и от родители, съпричастни към темата. 

Оферти за стойността на всяко едно от изброените по-горе подобрения ще бъдат 

представени допълнително. 

По отношение на проблеми и въпроси от общ характер, като ЧЕТВЪРТА точка от 

дневния ред: 

Поради постъпили сигнали от родители бе повдигнат въпросът за законово 

допустимата зона за тютюнопушене, както и за взетите във връзка с това мерки, респ. 

резултатите от тях. На следващ етап трябва да се продължи разговорът относно това как да се 

реши проблемът с употреба на забранени вещества, макар и в разрешените за тютюнопушене 

зони, каквито сигнали също са постъпили от родители. 

Повдигнат бе въпрос и относно информация, касаеща евентуално премахване на 

униформите, с което част от родителите не са съгласни. 

Председателят на УН направи и предложение за допълнително осветление под 

козирката на училището, особено наложително през зимния сезон, за което УН ще търси 

финансиране. 

 

В заключение: Председателят на УН запозна присъстващите членове на ОС с някои 

факти назад във времето. Отчетен бе и безспорният принос на вече бившият директор на 

училището – г-жа Милена Пенева. Присъстващите се съгласиха, че е чудесно към този дух на 

взаимопомощ между ръководство и УН синергично да се добавят ентусиазма и идеите на ОС 

към 88 СУ – за постигане на основната цел – безопасността и благополучието на децата. 

 

След изчерпване на дневния ред и набелязване на настоящи и бъдещи цели и срокове 

от страна на присъстващите заседанието беше закрито. 

 

 

 

13.03.2017    ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: п 

        /Милена Байкова/ 


