
О Т Ч Е Т

за дейността на Обществения съвет при Основно училище 

"Свети Климент Охридски" гр. Павликени за учебната 2019/2020г.

За изминалата 2019/2020 учебна година, включително от 
момента на избиране на Обществения съвет в настоящия му състав, 
са проведени 9 броя заседания, едно от които в режим он -лайн 
заради епидемиологичната обстановка в страната. Взети са 4 бр. 
решения за одобряване изпълнението на делегирания бюджет на 
училището, едно решение по проекта за бюджет и разпределението 
му по дейности и размер на капиталовите разходи. Съгласувани са 
учебните планове за учебната 2019/20 учебна година. Излъчен е 
представител за участие в работата на Педагогичския съвет по 
Програмата за предоставяне равни възможности и за приобщаване на 
деца и ученици от уязвими групи, а именно: госпожа Силвия 
Маринова. Определен е представител за участие в заседанието на 
Педагогическия съват и по Програмата за превенция на ранното 
напускане на училище - госпожа Боряна Николова. Съгласуван е 
изборът на учебници и учебни комплекти за посочената учебна 
година.

На секретаря на Обществения съвет Боряна Николова е 
възложено изпращането по електронен път за публикуване до уеб- 
администратора на училищния сайт на подлежащите на обявяване 
документи и покани за провеждане заседанията на Обществения 
съвет, с оглед популяризиране неговите решения.

На едно от своите заседания Общественият съвет е изразил 
положително становище относно проектната идея за изграждане на 
СТЕМ център в училището, с цел подобряване на училищната среда.

В заключение: като цяло работата на Обществения съвет е 
напълно подчинена на законовите изисквания, нуждите на училището
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и интереса на децата. При минимално изискване за 4 бр. заседания 
сме провели 9 такива за отчетния период. Стремежът ни е активно да 
подпомагаме дейността на училище "Свети Климент Охридски" гр. 
Павликени при осъществяване на неговите функции по'обучение и 
възпитание на децата в безопасна за тях среда.

Благодаря на всички членове на съвета, които съвестно и за 
сметка на личното си свободно време, ангажирано и отговорно 
участваха в дейността му и се надявам и занапред да е така, като 
подобряваме работата си за постигане на още по-добри резултати. 
Взаимодействието между училището и съвета премина при отговорно 
сътрудничество - предпоставка за оптимизиране на функционирането 
и управлението на училището.

Председател:........... /п/..............

/Мая Иванова/
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