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3А  УЧЕБНАТА  2019/2020 ГОДИНА  

През  учебната  2019/2020 година  са  проведени  4 (четири) присъствени  заседания  на  

Обществения  съвет  към  ПГТС  „Арх. Йордан  Миланов", град  Перник  и  три  заседания  в  

дистанционна  форма  чрез  обмяна  на  информация  по  имейл. Преди  всяко  заседание  към  

членовете  на  Съвета  е  отправяна  покана, изпращана  по  електронната  поща  на  всеки  от  

членовете, същата  се  пубпикува  на  електронната  страница  на  училището. Предварително  са  

изпращани  материалите, с  които  да  се  запознаят  членовете  на  Обществения  съвет  преди  

насроченотозаседание . 

На  първото  за  учебната  2019/2020 година  заседание, проведено  на  30.10.2019 г. бе  

отчетено  изпълнението  на  бюджета  за  третото  тримесечие  на  2019г. и  предстоящото  избиране  

на  нови  членове  на  Обществения  съвет  към  ПГТС  „Арх. Йордан  Миланов". Отбелязано  беше, че  

вече  са  проведени  родителски  срещи, на  които  са  излъчени  представители  на  родителите  от  

всеки  клас, които  да  присъстват  на  събранието  за  избор  на  нови  членове  на  Обществения  съвет. 

На  второто  заседание  за  учебната  2019/2020 година  , проведено  на  11.11.2019г. е  

избрано  ръководство  на  новоучредения  Обществен  съвет. Непосредствено  преди  заседанието  

беше  проведено  събрание  на  избраните  представители  на  родителите  от  всички  класоее. 

Новите  членове  на  Обществения  съвет  се  запознаха  с  основните  задължения, които  трябва  да  

изпъпняват: 

1. Одобрява  стратегията  за  развитие  на  детската  градина  или  училището  и  приема  ежегодния  

отчет  на  директора  за  изпълнението  й; 

2. Участва  в  работата  на  педагогическия  съвет  при  обсъждането  на  програмите  по  чл. 263, ал.1,т.8 

и  9 и  при  обсъждане  на  избора  на  ученически  униформи  

3. Предлага  политики  и  мерки  за  подобряване  качеството  на  образователния  процес  въз  основа  

на  резултатите  от  самооценката  на  институцията, външното  оценяване- за  училищата, и  

инспектирането  на  детската  градина  или  училището; 

4. Дават  становище  за  разпределението  на  бюджета  по  дейности  и  размера  на  капиталовите  

разходи, както  и  за  отчета  за  изпълнението  му- за  институциите  на  делегиран  бюджети  за  

частните  детски  градини  и  частните  училища, които  получават  средства  от  държавния  бюджет; 

5. Съгласува  предложението  на  директора  за  разпределение  на  средствата  от  установеното  към  

края  на  предходната  година  превишение  на  постъпленията  над  ппащанията  по  бюджета  на  

училището  или  детската  градина; 

б. Съгласува  училищния  учебен  план; 



23.04.2020г. - отчета  на  изразходването  на  бюджета  за  първото  тримесечие  на  "L020r. 

1б.07.2020г. - отчета  на  изразходването  на  бюджета  за  второто  тримесечие  на  2020г. 

На  последното  заседание  за  учебната  2019/2020 година, четвърто  по  ред  проведено  на  

10.09.2020г. Общественият  съвет  съгласува  приетите  на  заседание  на  Педагогически  съвет  

училищни  документи : 

Стратегия  за  развитие  на  училището , 

Учипищен  учебен  план  

Избор  на  учебници  и  учебни  помагала  

Мерки  за  подобряване  качеството  на  образователния  процес , 

Етичен  кодекс  на  работещите  в  училището , 

Механизъм  за  превенция  за  ранно  отпадане  на  ученици  от  училище  

Училищни  правила  за  действие  в  условията  на  Ковид-19. 

Всички  заседания  са  надлежно  протоколирани  и  документацията  се  съхранява  в  училището . 

Общественият  съвет  и  неговите  членове  полагат  усилия  и  се  включват  активно  в  училищния  

живот, обсъждат  важни  теми, касаещи  институцията , подкрепят  ръководството  и  подпомагат  

развитието  на  училището . 

Силвия  Аспарухова  

Председател  на  Обществения  съвет  към  

ПГТС  „Арх. Йордан  Мипанов" - гр . Перник  


