
Обществен съвет при СУ „Васил Левски“

Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т

•j

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ЗА УЧЕБНАТА 2016 -  2017 ГОДИНА

През месец декември 2016 г. съгласно изискванията на чл.4, чл.5, чл.7 от 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата, издаден от Министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016 г.се проведе събрание на родителите 

на учениците от СУ «Васил Левски». На събранието се избират членовете на 

Обществения съвет и резервите за период от 3 години.. В състава на съвета членуват 

шест представители на родителите и един представител на Община Стара Загора. На 

своето първо заседание членовете на Обществения съвет избират председател и 

секретар /протоколист/ на съвета.

През учебната 2016 -  2017 година се провеждата шест заседания на 

Обществения съвет.

Дейността на съвета се свежда до следното:

■S участие в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за 

превенция на ранното напускане на училище и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи;

S  запознаване със Стратегията на развитие на училището и план за 

осъществяванета й в периода 2016-2018 година и даване на одобрение от страна на 

всички членове на съвета на целите, които са си поставили педагогическите 

специалисти за периода 2016-2020 г., за качествен образователно-възпитателен 

процес;

У даване на становище за разпределението на бюджета за 2017 г. по дейности и 

размера на капиталовите разходи. На 23.03.2017 г. директорът на СУ „Васил 

Левски“ представя на членовете на обществения съвет проекта на бюджет на 

училището , разпределен както следва: очакваните приходи и разходи по видове; 

параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал; 

капиталовите разходи; разпределение на бюджета по дейности; размера на целевите 

средства по видове; размера на собствените приходи.
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S  съгласува избора, направен от учителите, на учебниците и учебните 

комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците от първи до 

седми клас -  през месец март, Общественият съвет съгласува избора на учебници за 

учениците от 1 и 5 клас;

S  дава становище по училищния план-прием - брой паралелки, брой ученици в 

паралелка, брой на групите на целодневна организация на учебния ден, изучаваните 

спортни дейности и учебните предмети от раздел Б на учебния план - избираеми 

учебни часове/разширена подготовка за учениците от 1 и 5 клас, за учебната 2017- 

2018 година

S  дава становища на въпроси по искане на директора и на педагогическия съвет;

•S приема направения от директора на училището отчетен доклад за 

изпълнението на Стратегията за развитие на училището за учебната 2016-2017 г.

Всички необходими действия от страна на членовете на Обществения съвет 

през учебната 2016-2017 година, спазвайки изискванията на Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата, са осъществени и са подпомогнали работата на институцията, 

в полза на работата с учениците на СУ „Васил Левски“.

РУСАЛИНА ПЕТРОВА АНДОНОВА 

СЕКРЕТАР НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

РОСИЦА ТЕНЕВА КОПРИВЧИНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕ'

ЧЛЕНОВЕ:

РАДОСТИНА АТАНАСОВА ПАЧО!

ПЕНКА ТОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

ДИАНА АНГЕЛОВА ПЕРВАЗОВА

НИКОЛИНА НЕДЯЛКОВА ВЕЛКО]

НЕВЕНА НЕЙКОВА СИВОВА


