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Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ЗА УЧЕБНАТА 2018 -  2019 ГОДИНА

През учебната 2018 -  2019 година се провеждат 6 заседания на членовете на 

Обществения съвет при СУ „Васил Левски“.

Дейността на съвета се свежда до следното:

1. Даване на становище за разпределението на бюджета за 2019 г. по дейности и 

размера на капиталовите разходи. Директорът на СУ „Васил Левски“ представи 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.

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

Левски" за трето тримесечие на календарната 2018 г. и първото и второто тримесечие на 

календарната 2019 г.

3. Участие в работата на педагогическия съвет - предложения за изучаване на 

спортни дейности за учебната 2019/2020 г.; предложения за учебни предмети, които да се 

изучават в разширената подготовка; учебни предмети за допълнителна подготовка за 

учебната 2019/202Q г.; г

4. Съгласуване на учебниците и учебните комплекти, избрани от учителите на

за учениците от 1 клас, 4 клас и 10 клас;

5. Даване становище по училищния план-прием за I клас и V клас - брой 

паралелки, брой ученици в паралелка, брой на групите на целодневна организация на 

учебния ден, изучаваните спортни дейности и учебните предмети - избираеми учебни 

часове/разширена подготовка за учебната 2019-2020 година

6. Даване на съгласие по училищните учебни планове за I клас, II клас, III клас, V 

клас, VI клас, VII клас, VIII клас, IX клас за учебната 2018 -  2019 г.

7. Представяне на становище за вида на предлаганата закуска на учениците от I клас 

-  IV клас от СУ „Васил Левски“ ;

8. Участие, заедно с педагогическите специалисти в подготовката и осъществяването 

на тържествените чествания на 130-годишнината от създаването на училище „Васил 

Левски“;
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9. Приема направения от директора на училището отчетен доклад за изпълнението на 

Стратегията за развитие на училището за учебната 2018-2019 г.

Всички необходими действия от страна на членовете на Обществения съвет през 

учебната 2018-2019 година са осъществени с цел подпомогане работата на 

педагогическите специалисти и постигане на добра среда за учене на учениците на СУ 

„Васил Левски“, спазвайки изискванията на Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,

Николина Недялкова Велков; 

Иво Динков Желев 

Йорданка Грозева Желева


