
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 

ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" -  ГР. БУРГАС
ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

» *

Общественият съвет към ОУ „Г.Бенковски" е орган за подпомагане 
развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

В изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и 
училищата, Общественият съвет към ОУ „Г.Бенковски"проведе общо 7 заседания 
за учебната 2019-2020 година.

На 07.10.2019 г. се проведе вторият етап на събранието на родителите за 
сформиране на Обществен съвет към ОУ „Георги Бенковски" гр. Бургас. 
Присъстваха 13 от поканените общо 14 родители на ученици, предложени по 
време на родителски срещи за участие в Обществения съвет на училището. 
Заседанието премина в следния дневен ред :

*■'*

1. Запознаване с дейността на Обществения съвет и организация на
работата; ~

2. Избор на членове на Обществения съвет.
3. Избор на резервни членове на Обществения съвет.

Единодушно бяха избрани :
- Членове : Валентина Клинчева, Илиана Петрова, Христина Струменлиева, 

Таня Николова, Десислава Петрова и Петър Пехливанов.
- Резервни членове - Недялка Моллова, Йоана Сулакова, Татяна Димчева, 

Зюлсри Гугов, Маргарита Христова, Антония Николова

Второто заседание на ОС се състоя на 14.10.2019 г. със следния дневен ред:

1. Запознаване на членовете със задълженията/функциите на председателя 
на ОС, съгласно Правилника за създаване, устройството и дейността на 
QC към детските градини и училищата.

2. Избор на Протоколчик на О С-Христина Струменлиева
3. Избор на Председател на ОС -  Валентна Клинчева
4. Отчет на Директора за третото тримесечие на бюджета 2019г..
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Третото заседание на ОС се проведе на 25.01.2020 г. с дневен ред :
»

1. Отчет на Директора за четвъртото тримесечие на бюджета.
2. Запознаване на всички членове на ОС с Писмо с изх.№РД-20- 

2690/06.1Т.2019 г. на Началника на РУО гр.Бургас, относно събирането на 
средства от учениците в държавните и общински училища.

3. Съгласие за участие на учениците от Va ,V6 и Vs клас в проект зз иновация 
през учебната 2020/2021 година.

23.03.2020 г. във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра 
на здравеопазването и на основание чл. 16 от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на ОС към ДГ и училищата се проведе дистанционно 
четвъртото заседание на Обществения съвет. Председателят бе изпратила на 
всички членове на ОС, дневния ред и материалите по електронните пощи. Всеки 
от членовете изрази писмено становище по следния дневен ред :

1. Становище за разпределението на бюджета за 2020 година -  планиране 
на средства по дейности и капиталови разходи.

2. Становище, относно училищния план - прием за 1.клас за учебната 
2020/2021 г.

3. Съгласуване на избора на учителите на учебниците и учебните 
комплекти за 1.клас, 2.клас, 5.клас и 6.клас за безвъзмездно ползване.

Петото заседание на Обществения съвет за учебната 2019/2020 гсдина се 
проведе на 23.04.2020 г. отново дистанционно. Председателят беТтзпратил на 
всички членове на ОС дневния ред и материалите по електронните пощи. Всеки 
от членовете изрази писмено становище по следния дневен ред:

1. Отчет на Директора за изпълнение на Бюджета за първото тримесечие 
на 2020 г.

ч*

Шестото заседание на ОС се свика от Директора на 07.07.2020, на което г-н 
Георгиев запозна ОС с :

1. Отчет на Директора за изпълнение на бюджета на училището за второто 
тримесечие на 2020 г.

Последното заседание на ОС за учебната 2019/2020г. се проведе на 
14.09.2020г. Господин Петко Георгиев - Директора"'на ОУ „Г.Беиковски" откри 
заседанието, което премина при следния дневен ред:

1. Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г.
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2, Програма за превенция на ранното напускане на училище.
3, Стратегия за развитие на>ОУ „Георги Бенковски".
4, Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

деца и ученици от уязвими групи.
5, Мерки за повишаване качеството на образование.
6, Етичен кодекс на ОУ „Георги Бенковски".
7, 7.Съгласуване на предложените занимания по интереси в ОУ „Георги 

Бенковски" за учебната 2020/2021г.
8, Годишен отчет на ОС към ОУ „Г. Бенковски" за учебната 2019-2020 г.

През изминалата учебна 2019/2020 година Общественият- съвет към ОУ 
„Георги Бенковски" участва активно в дейността на училището. Направиха се 
множество проверки, проведоха се много разговори с ученици и родители за 
условията в училището. Членове на съвета посетиха различни извънкласни 
дейности, които се провеждат. При редовните срещи с ръководството на 
училището се запознаваха с бюджета, план-приема, новите учебни планове, 
извънкласните форми и други важни дейности и отчети на училището. По време 
на извънредното положение участваха в различни инициативи на училището. 
Една от тези беше раздаването храна на учениците от училището, като се 
следеше за спазване противоепедемичните мерки.

Създалоха се трайни и добри взаимоотношения между ръководството на 
училището, учителите и членовете на съвета. /.

14.09.2020 г. Изготвил :

гр. Бургас Валентина Клинчева едседател на ОС
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