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Отчет
за дейността на обществения съвет
в СУ „Христо Ботев” град Кочериново
за учебната 2019/2020 година
Общественият съвет към СУ „Христо Ботев“ град Кочериново е орган за
подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
Учреден е на 22.08.2016г. на общо

събрание на родителите, което е

организирано и проведено по инициатива на ръководството на училището.
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 в състав:
Валентин Велинов – родител и председател на обществения съвет;
Живко Лапачки – родител;
Диана Механджийска – родител;
Николета Василиева – родител;
Любка Джонова – представител от финансиращия орган – община Кочериново;
Резервни членове:
Мирослава Александрова - родител;
Сотир Балев – родител.
През учебната 2019/2020 година са проведени шест заседания на Обществения
съвет по писмено искане от директора на училището и едно – онлайн поради
епидемична обстановка – Ковид -19.
На проведените заседания на обществения съвет е:
o Одобрена актуализирана Стратегия за развитие на училището.

o Съгласувано предложение от директора на СУ „Христо Ботев” град
Кочериново за разпределение на средствата от установеното превишение
на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
o Дадено становище за проект на бюджет на училището за 2020г.
o Дадено становище за училищен план - прием за учебната 2020/2021г.
o Съгласуван избор от учителите в училището на учебници и учебни
комплекти от първи до седми клас за учебната 2020/2021г.
o Съгласувано предложение от директора на СУ „Христо Ботев” град
Кочериново на училищни учебни планове за 1.клас, 2.клас, 3.клас, 4.клас,
5.клас, 6.клас, 7.клас, 8.клас, 9.клас, 10.клас и 11. Клас за учебната
2020/2021 година.
o Приет доклад за изпълнение на Стратегия за развитие на училището през
учебната 2019/2020г.
o Отчет на дейността на Обществения съвет за учебната 2019/2020 година.
Директорът на училището и ЗДУД присъстват на заседанията на обществения
съвет.
Членове от Обществения съвет присъстват и на заседания на Педагогическия
съвет с право на съвещателен глас и имат възможност да правят предложения по
въпроси от дневния ред и да представят позицията на обществения съвет по отношение
развитие на училището. На всяко заседание се води протокол с приетите решения.
Обществения съвет работи в сътрудничество с Училищното настоятелство и
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 заместник - директора по учебна дейност.

Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и
издръжка.
Протоколите от проведените заседания на Обществения съвет се публикуват та
сайта на училището – su-kocherinovo.com
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информация на Обществения съвет.
Работата на Обществения съвет и занапред ще бъде добронамерена и
ползотворна за издигане на имиджа на СУ „Христо Ботев” град Кочериново.
Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание
чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените
съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на съвета през
учебната 2019/2020г.

Изготвил:……………
Валентин Велинов – председател на Обществения съвет

