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Отчет
за дейността на обществения съвет в ОУ „Христаки Павлович” град
Дупница за 2016 и 2017 година
Обществен съвет към ОУ „Христаки Павлович” град Дупница е орган за
подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
Той е учреден на 11.11.2016г. на общо

събрание на родителите, което е

организирано и проведено по инициатива на ръководството на училището
Общественият съвет е в състав:
Соня Трайкова – родител;
Красимира Методиева – родител;
Розалия Георгиева – родител;
Силвия Ангелова – родител;
Тодор Петков-Началник Отдел „КО и МД”
Резервни членове:
Маргарита Димитрова
През 2016г. са проведени 3 заседания.
През 2017година са проведени пет заседания на Обществения съвет по писмено искане от
директора на училището.
На проведените заседания на обществения съвет е:
 Одобрена е Стратегия за развитие на училището.
 Съгласувано предложение от директора на ОУ „Христаки Павлович” град Дупница
за разпределение на средствата.
 Съгласуване избора от учителите в училището на учебници и учебни комплекти за
2 и 6.клас за учебната 2017/2018г.
 Съгласуване на заявките за учебници през учебната 2017/2018 учебна година.

 Съгласуване на УУП за 1, 2, 5 и 6, клас за учебната 2017/2018 учебна година.
 Дадено становище за проект на бюджет на училището за 2018г.
 Дадено становище за училищен план - прием за учебната 2017/2018г.
 Приет доклад за изпълнение на Стратегия за развитие на училището през учебната
2017/2018г.
 Отчет на дейността на Обществения съвет за учебната 2017/2018 година.
Директорът на училището и главния учител присъстват на заседанията на
обществения съвет.
Обществения съвет работи в сътрудничество с Ученическия съвет.
Директорът на училището представя на обществения съвет и тримесечни отчети за
изпълнението на бюджета в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.
Кореспонденцията и документите на дейността на обществения съвет се съхранява
в класьор в кабинета на директора.
Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се
извършва от главния учител.
Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и
издръжка.
Протоколите от проведените заседания на Обществения съвет се публикуват на
сайта на училището – ou-hrpavlovich.com
Ръководството на училището предоставя изчерпателна и точна информация на
Обществения съвет.
Работата на Обществения съвет и занапред ще бъде добронамерена и ползотворна
за издигане на имиджа на ОУ „Христаки Павлович” град Дупница.

Изготвил:……………
Соня Трайкова – председател на Обществения съвет

