
Обществен съвет –ОУ „Свети Климент Охридски” - Бургас 
 

ОТЧЕТ 

на дейността на Обществения съвет към 

ОУ „Свети Климент Охридски” – град Бургас 

 

Обществения съвет към ОУ „Свети Климент Охридски” – град Бургас е орган 

за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол на управлението 

му. 

Принципите  на участие в обществения съвет са доброволност, безвъзмездност, 

законност, прозрачност и отговорност. 

Той бе учреден на 08.12.2016 г. на общо събрание на родителите от ОУ „Свети 

Климент Охридски” – град Бургас. Събранието избра за редовни членове на 

Обществения съвет  6 родители. За резервни членове 3-ма родители. В състава на 

съвета се включи и представител на финансиращия орган, определен със заповед на 

кмета на Община Бургас. 

На своето първо заседание на 08.12.2016 г. Обществения съвет избра свой 

председател. 

  В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас участват и 

председателя на Училищното настоятелство към ОУ „Св. Климент Охридски"  и 3-

ма представители на Ученическия съвет.  

 Общо бяха проведени 6 заседания, които разгледаха следните въпроси: 

 Проект на бюджет 2017 г. и запознаване с извършени ремонти през 

изминали години. 

 Съгласуване и изготвяне на становища за избор на учебници и учебни 

комплекти за І клас и учебници  за V клас - месец март 2017 г. и за II и VII клас – 

август 2017 г. за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 година.  

 Училищен план-прием в първи клас за учебната 2017/2018 година. 

 Изпълнение на бюджет 2017 година – по тримесечие. 

 Анализ на изпълнение на Стратегията за развитие на училището 2016-2020 

година и ролята на Обществения съвет. 

 Анализ на дейността на Обществения съвет. 

 Акценти в дейността на училище през първи учебен срок на 2017/2018 

учебна година. 

Председателят и представители на Обществения съвет участваха в работата 

на 3 заседания на Педагогическия съвет. 

Общественият съвет ще продължи с отговорност да изпълнява своите 

функции и да мотивира родителската общност за активност в работата на всеки клас 

и класен ръководител и училището. 

 

 

Председател : /п/ 

И.Бостанджиев 

 


