
 

ОТЧЕТ 

на Обществения съвет към ОУ „Свети Климент 

Охридски“ 
 
През учебната 2019/2020 г. се проведоха  8 (осем) събрания на 
Обществения съвет към Основно училище „ Свети Климент Охрид-
ски“, гр. Бургас. 
На първото събрание членовете на Обществения съвет  се запоз-
наха и обсъдиха училищната документация като единодушното 
становище беше, че всички документи са съобразени с новата 
нормативна уредба. 
На второто събрание се направи Отчет за дейността през учебната 2018/2019 
година и ретроспекция на дейността на ОС през периода 08.12.2016 – 
25.09.2019 г. Бяха избрани редовни и резервни членове на Обществения съвет, 
както и нов председател на мястото на  г-н Бостанджиев. Избра се и Секретар на 
Обществения съвет. Проведе се явно гласуване и направените предложения 
бяха одобрени единодушно. На третото събрание се обсъдиха предложенията, 
които бяха дадени от представителите на родителските колективи  за подобря-
ване на материалната среда в училище. Членовете на Обществения съвет дадо-
ха своите предложения за участието на родителската общност в подготовката на 
предстоящия 135 годишен юбилей на училището по повод патронния празник 
на ОУ „ Свети Климент Охридски“. На четвъртото събрание членовете 
единодушно приеха проекта за иновация на учениците в 5 клас, с която  
училището да кандидатства за иновативно училище през учебната 2020/2021г. 
 На петото събрание членовете на Обществения съвет се запознаха с отчета на 
изпълнението на Бюджет 2019 г., като се осъществи и представяне и обсъждане 
на Бюджет 2020 г. от директора. Даде се становище за разпределението на 
Бюджет 2020 по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета 
за изпълнението на Бюджет 2019. След това членовете са запознаха с проекта 
на Училищния план-прием на учениците в Първи клас за учебната 2020/2021 г. 
и изказаха своето положително становище по всички точки. На шестото 
събрание Обществения съвет съгласува избора на учителите за учебници и 
учебни помагала за учебната 2020/2021 от първи до четвърти клас на 
основание чл.269, ал.1, т.8, във връзка с чл.164, ал.2 от ЗПУО. Допитването се 
проведе по електронен път съгласно заповед РД – 01-124/13.03.2020 на минис-
търа на Здравеопазването за епидемиологичната обстановка в страната.  
На седмото извънредно събрание Обществения съвет прие един от резервните 
членове за член на Обществения съвет и излъчи свой представител за участие в  
комисията по конкурс за избор на нов директор на училището. На  осмото, пос-
ледно за учебната 2019/2020 година събрание, Обществения съвет се събра, за 
да отчете дейността си през изминалата учебна година – 2019/2020; Прие нови 



членове за попълване на състава на Обществения съвет и избра нов Председа-
тел на Обществения съвет към ОУ“ Свети Климент Охридски“ гр. Бургас. Прие 
отчета на директора на стратегията на развитие на училището за учебната 
2019/2020, прие Плана на стратегията на училището за учебната 2020/2021 г.; 
Обществения съвет прие представения от Директора проект на  програмата за 
превенция на ранното напускане на училището за учебната 2020/2021 г. и 
проект на програмата за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021; Прие 
единодушно УУП  за I - VII класове за учебната 2020/2021 г.; Съгласи се с 
предложения проект на Етичен кодекс на училищната общност за учебната 
2020/2021г. 
 

 

 

 
 


