
О Т Ч Е Т

за дейността на Обществения съвет при Основно училище 

"Свети Климент Охридски" гр. Павликени за учебната 2020/2021 г.

През изминалата 2020/2021 учебна година бяха проведени 5 
броя заседания на Обществения съвет при Основно училище 
"Свети Климент Охридски" гр. Павликени, от които 3 бр. в 
дистанционна среда -  он-лайн поради епидемиологичната 
обстановка в страната. Бяха взети 4 бр. решения за одобряване

j

на изпълнението на делегирания бюджет на училището, 1 бр. 
решение по проекта за бюджети неговото разпределение по 
дейности и размер на капиталовите разходи за 2021 г. Бяха 
съгласувани учебните планове по класове за учебната 
2020/2021 г. Бяха подкрепени стъпките за придобиване на статут 
на иновативно училище, с цел постигане на по-добро обучение 
от съвременен тип.

Съгласуван бе изборът на учебници за 1, 2, 5 и 6 -ти клас, 
както и училищният план-прием на ученици в първи клас. Бяха 
съгласувани учебните планове на училището за учебната 
2020/2021 г. Поставиха се на разглеждане предложения относно 
актуализиране на училищните документи /стратегия и 
програми/ към 10.09.2020г., след като на заседанието, 
проведено на 22.10.2020 бяха обсъдени и съгласувани 
промените в училищните документи. Бе одобрена Стратегията 
за развитие на Основно училище" Свети Климент Охридски" гр. 
Павликени за периода 2021-2024година. Бяха съгласувани: 
изборът на учебници и учебни комплекти на учителите в 
училището, както и изборът на учебник по родинознание за 
първи клас с оглед нормативните промени, както и на учебна
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тетрадка по същия предмет.

При съгласуването на учебните планове членовете на 
Обществения съвет бяха подробно запознати от Директора г-жа 
Радка Станева с изчерпателна информация за програмите по 
МОН, по които училището работи, включително с програмата 
"Без свободен ча с ", "Съвременна образователна среда", 
"Участвай и променяй" и други, по които кандидатства 
училището.

Считам, че със своята работа, спазвайки законовите 
изисквания и действайки изцяло в интерес на децата и 

. съобразно нуждите на образованието, като колектив сме ’ 
подкрепяли всички прогресивни идеи и належащи нужди на 
училището, както по отношение на неговата дейност и основни 
функции в обучението, така и по отношение на една подходяща 
и подкрепяща учениците среда.

Благодаря за отзивчивостта и активната позиция на всички 
членове на Обществения съвет и се надявам през новата учебна 
година да продължим да работим в пълно сътрудничество с 
ръководството на Основно училище "Свети Климент Охридски" 
гр. Павликени за постигане на все по-големи успехи на 
учениците и педагозите. Нека да продължим възложената ни от 
закона благородна кауза за подкрепяне дейността на 
училището при взаимодействие с целия личен състав - учители, 
персонал и ученици, за да може да се умножават и разрастват 
постиженията в образованието и да се утвърждава високият му 
авторитет, достигнат и доказан през годините.

27.10.2021 г. Председател:........./п/.................

гр.Павликени /Мая Иванова/
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