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БУРГАС

ЗА 2018 ГОДИНА
Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ "П Р Славейков"
е изготвен на основание на чл. 17 от Правилника за създаването, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща
дейността на съвета през календарната 2018 година.
Обществения съвет /ОС/ към ОУ "П Р Славейков" е избран през декември 2016
година на Учредително събрание с участието на родителите от училищната общност и
въз основа на писмени уведомления от финансиращия орган. Той осъществява
дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата.
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за
граждански контрол на неговото управление.
Поименният състав на съвета към днешна дата е, както следва:

ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ:
Председател: Милкана Димитрова Джевелиева - Ахмед
Членове:
1. Веселина Бойчева Таралова - Редовен представител на финансиращия орган
2. Велина Димитрова Димитрова

3. Мария Николова Попова
4. Маргрета Костадинова

5. Яна Николова Искрова
6. Мирослав Николов Райков

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Еленка Дросева Христова
2. Розалина Асенова Йоцова
През календарната 2018 година ОС проведе 6 (шест) заседания. Всички
заседания са провеждани в присъствието и с участието на Директора на училището г
жа Живка Дойнова. На всяко заседание се води протокол, където се записват взетите
решения.
На първото заседание на Обществения съвет за 2018 година бяха обсъдени
отчета за изпълнението на бюджета за 2017 година, както и бюджета за 2018 година.
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ОС даде положИ:телно становище и по двата бюджета.
Чрез провеждане на други пет заседания през годината Общественият съвет
реализира следните дейности:

D

разгледа, обсъди и даде положителни становища за отчетите по изпълнение на
бюджета по тримесечия;

D

съгласува избора на учебници и учебни материали, които се предоставят за
безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019;

D
D

съгласува училищните учебни планове за 2018/2019 учебна година;
прие годишния отчет на Директора на ОУ "П Р Славейков" за изпълнението на
стратегията за развитие на училището за учебната 201712018 година;

'

На последното заседание на Обществения съвет беше избран един основен и
двама резервни представители за участие в· конкурса за заемане на длъжността
„директор" на ОУ "П Р Славейков", който конкурс се проведе на 21 и 22 ноември 2018
година.
На заседанията бяха обсъдени различни въпроси - въвеждане на училищни
униформи; ремонта на училищната библиотека с участието на родителите; създаване
на пощенска кутия на ОС за осъществяване на връзка между участниците в
общността и други.
Членовете на Обществения съвет чрез свои представители участваха в
мероприятията на Училищното настоятелство, в обогатяване фонда на училищната
библиотека. Имаме представител, който участва в педагогическите съвети на
училището.
Всички протоколи от събрания на Обществения съвет за П.@следната година са
качени на Интернет страницата на

j
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