
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

към СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин 

ПРОТОКОЛ № 2 / 22.12.2021г. 

Днес, 22.12.2021 г. в 18:30 часа в изпълнение на чл.267 (1) и чл.269 (1), т.6 се състоя заседание на 

Обществения съвет в учителската стая на СУ „Васил Левски“, град Елин Пелин при спазване на 

противоепидемичните мерки. 

Присъстващи: 

1. Ангел Вълчев - председател на Обществения съвет 

2. Владимира Иванова Абу-Ашлам - член на Обществения съвет 

3. Светлана Тодорова - член на Обществена съвет, протоколчик 

4. Даниела Борисова - член на Обществения съвет 

5. Диана Стоянова - член на Обществен съвет 

6. Симеон Йолов - член на Обществения съвет 

7. Марина Банчова - член на Обществения съвет 

Домакин на срещата - Мариета Христова - директор на СУ „Васил Левски“ 

Дневен ред: 

1. Запознаване с план-прием за учебната 2022/2023 в СУ „Васил Левски“ 

 

По т.1 г-жа Мариета Христова запозна членовете на Обществения съвет с актуалната ситуация в в 

община Елин Пелин. Тя сподели, че броят на децата, които през 2022/2023 учебна година трябва да 

бъдат в първи клас, е намалял (едва 70 деца по данни от ГРАО). Като резултат се очаква сформиране 

на две паралелки с минимален брой деца във филиала на СУ „Васил Левски“ - 18-20 деца в клас. 

Поради противоепидемичните мерки организирането на традиционните дни на отворени врати за 

бъдещите първокласници и техните родители са предизвикателство, но се обмислят различни 

варианти. Един от тях е посещение на деца по предучилищна група на ДГ „Радост“ във филиала, за 

да се запознаят с училищната обстановка и новите STEM стаи; това посещение ще бъде реализирано 

при първа възможност. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

Дата: 22.12.2021г. 

Протоколчик: Председател: 

Светлана Тодорова Ангел Вълчев 

Присъствали: 



1. Ангел Вълчев ........................................................... …. 

2. Владимира Иванова - Абу Алшам………………… 

3. Светлана Тодорова ................................................ …. 

4. Даниела Борисова .......................................................  

5. Диана Стоянова ...........................................................  

6. Симеон Йолов ..............................................................  

7. Марина Байчова…………………………………….. 

  


