
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГ “СВЕТИ ДИМИТЪР 

СОЛУНСКИ“,  ГРАД БЕЛОСЛАВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Общественият съвет на ПГ „Свети Димитър Солунски“, гр. Белослав, е орган за 

подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на неговото управление. 

Настоящият състав на Обществения съвет бе избран през м. септември 2020 г. в съответствие 

с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

училищата, издаден от Министерство на образованието и науката. 

Общественият съвет на ПГ „Свети Димитър Солунски“, през учебната 2020- 2021 

година работи в следния състав: 

1. Ирина Стойчева  –  председател на ОС и родител на ученик.                                                                                          

2. Донка Монева – представител на община Белослав.                                                          

3. Павлина Матеева – член, представител на работодатели.                                                             

4. Пламена Маринова– член, представител на родители. 

5. Снежана Банчева - член, представител на родители. 

 
 

През  учебната  2020-2021  година  Общественият съвет се  събра  и заседава шест 

пъти, като всички заседания бяха проведени от разстояние в електронна среда (Viber) 

поради усложнената епидемиологична ситуация във връзка с разпространението на 

вируса COVID-19. 

 Първото заседание е проведено на 02.09.2020 г. на него бяха взети следните 

решения: 

1. Съгласуване на отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на училището за учебната 

2019/2020г. 

2. Съгласуване на Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 

2020/2021г. 

3. Съгласуване на Училищните учебни планове за VIII”a” и VIII“б“ клас за учебната 

2020/2021г. 

4. Съгласуване на Училищните учебни планове за IX”a” и X“а“ клас за учебната 

2020/2021г. 

5. Съгласуване на Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2020/2021г. 

6. Съгласуване на Мерки за подобряване на качеството на образователния процес за 

учебната 2020/2021г. 

На второто заседание, проведено на 05.10.2020 г. бе приет отчета  за изпълнението на 

бюджета през деветмесечието за 2020 г. 



Третото заседание бе проведено на 11.11.2020 г. бе взето решение обучението в ПГ „Св. 

Димитър Солунски“ да продължи  в електронна среда от разстояние предвид сложната 

епидемична обстановка. 

На четвъртото заседание, проведено на 07.01.2021 г. бе приет отчета  за изпълнението на 

бюджета за четвъртото тримесечие на  2020 г. 

 На петото си заседание на 06.04.2021 г. , членовете на обществения съвет бяха запознати 

от директора на училището с план-бюджет на училището за 2021 г. и изпълнението на бюджета 

за 2021 г. 

Последното шесто заседание, бе  проведено на 06.07.2021 г., общественият съвет бе 

запознат с отчета на директора за второто тримесечие, с анализа на разходната част по 

параграфи и с анализ на  просрочените задължения и вземания. Отчета на директора  бе приет 

единодушно.  

 

 

26.08.2021 г. 

гр. Белослав 

 

 

 


