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ОТЧЕТ 

за дейността на Обществения съвет към ОУ „П. Р. Славейков” – град Бургас 

за 2019 година 

І. Мисия и цели на Обществения съвет 

Законът за предучилищното и училищното образование /обн. ДВ бр.79 от 13 Октомври 
2015 г., в сила от 01.08.2016 г./ предвижда към всички детски градини и училища да 
функционират обществени съвети, които представляват органи за подпомагане на 
развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението 
им. Целта, залегнала в закона, е създаването на условия за активни и демократично 
функциониращи общности към всяка детска градина и училище / чл. 265 ЗПУО/. 
Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети са 
уредени в Правилник, издаден от министъра на образованието и науката /обн. ДВ бр. 75 
от 27 септември 2016 г./ 

ІІ. Състав на Обществения съвет 

Общественият съвет към ОУ „П. Р. Славейков” е създаден на 15 декември 2016 година 
със заповед на Директора на училището по реда, предвиден в Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата /ПСУДОСДГУ/. През изминалите три години от неговото създаване, 
председателството и съставът на Обществения съвет претърпяха промени, като в 
постоянния му състав вече са включени всички резервни членове. Поименният състав 
на ОС към днешна дата е както следва: 

Маргрета Костадинова – председател на ОС             Мария Попова – редовен член 

Велина Димитрова – редовен член                         Мирослав Райков – редовен член                                                 

Еленка Христова – редовен член                                    Яна Искрова – редовен член 

Веселина Таралова – редовен член, представител на финансиращия орган 

Съгласно чл.14, ал. 2 от ПСУДОСДГУ, правомощията на настоящия състав на ОС 
изтичат на 15 декември 2019 г. Организирано е конституирането на нов състав на ОС в 
рамките на срока по чл.14, ал. 4 от ПСУДОСДГУ. 

ІІІ. Дейност на ОС през календарната 2019 г. 

През календарната 2019 година Общественият съвет към ОУ „П. Р. Славейков” проведе 
6 /шест/ заседания, в т.ч. задължителното съгласно чл.19 ал.1 от ПСУДОСДГУ 
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заседание в началото на учебната година, на което бяха съгласувани училищните 
учебни планове и новата Стратегия за развитието на училището през периода 
2016-2020 година, както и отчета на Директора за изпълнението на Стратегията през 
учебната 2018/2019 година.  

По време на другите пет заседания, проведени през изминалата година, Общественият 
съвет реализира следните дейности, регламентирани по правилник: 

➢ Разгледа, обсъди и даде становища по изпълнение на тримесечните бюджети; 

➢ Даде становище по решението на Педагогическия съвет за разширяване обхвата 
на иновацията по проект: online електронно обучение; 

➢ Даде становище по училищния план-прием за учебната 2019/2020 година;  

➢ Съгласува избора на учебници и учебни материали, предоставени за 
безвъзмездно ползване през учебната 2019/2020 година. 

Представители на Обществения съвет участваха в заседанието на Педагогическия съвет 
на 13 март 2019 година, когато бе гласуван училищният план-прием.  

Протоколите от заседанията на ОС могат да бъдат намерени в страницата на ОС към 
сайта на училището на адрес  https://slaveykovoto.org/contact/obshtestven-savet/. 
Общественият съвет апелира към училищното ръководство за своевременно 
актуализиране на информацията в раздела. 

Съгласно условието на чл. 26 ал. 3 ПСУДОСДГУ, през изминалата 2019 година 
Общественият съвет осъществи своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.  

ІV. Идеи в посока създаване на условия за активна и демократично 
функционираща училищна общност, генерирани по време на заседанията на ОС 

През изминалата година бе реализирана идеята на Обществения съвет училищната 
библиотека да бъде ремонтирана и фондът да бъде обогатен с участието на ученици и 
родители. Идея в развитие е създаването на пощенска кутия за осъществяване на връзка 
между членовете на училищната общност. 

Съставил:                                                                              Председател на ОС: 

/Мария Попова/                                                                     /Маргрета Костадинова/ 
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