
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

              

 

ГОДИШЕН  ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

ПРИ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  - УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА 

 

 От  месец  септември  2020 година до 7 юли 2021 година са проведени 5 заседания 

на членовете на Обществения съвет при СУ „Васил Левски“, на които се извърши 

следното: 

1. Даване на  становище за изпълнението на делегирания бюджет на СУ„Васил 

Левски”  за четвъртото тримесечие на календарната 2020 г. и първото и второто 

тримесечие на календарната 2021 г. 

2. Даване на  становище за разпределението на бюджета за 2021 г. по дейности и 

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

целевите средства по видове; размера на собствените приходи. 

3. Съгласуване избора на учебниците и учебните комплекти, направен  от  учителите  

за учениците от I клас, III клас, VII клас,  VIII клас, XII клас ; 

4. Даване становище за училищния план-прием - I клас и V клас - брой паралелки,  

брой ученици в паралелка,  брой на групите на целодневна организация на учебния ден, 

изучаваните на спортни дейности и учебните предмети за разширена подготовка; 

5. Приема направения от директора на училището отчетен доклад за изпълнението 

на Стратегията за развитие на училището за учебната 2020-2021 г. 

6. Съвместно с членовете на училищното настоятелство, участват в различни 

дейности: 

 на 28.09.2020 г. в проведения обществен дебат във връзка с 

необходимостта от кредитиране за ремонтирането на няколко обществени сгради в Стара 

Загора, като сред тях е и СУ ”Васил Левски”; 

 организиране в периода 16-18.12.2020 г. на дарителска кампания „Да 

стоплим самотен човек“ за благотворително събиране на пакетирани хранителни 

продукти и картички, изработени от учениците на СУ ”Васил Левски”; 

 участие в мероприятия, организирани във връзка с 3 март – Ден на 

освобождението на България от османско иго. 

Всички дейности от страна на членовете на Обществения съвет са с цел подпомогане 

работата на учителите на СУ „Васил Левски“. 
 

 

 

 

 

Стефан Костадинов    

Председател на обществения съвет 

 

 


