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                                                    ОТЧЕТ 
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   Общественият съвет към Х ОУ „Алеко Константинов“ гр. Перник е орган за 

подпомагане на развитието на училището, чиито функции са регламентирани в 

ЗПУО,глава XIV,чл.260-чл.270. През учебната 2019/2020г. той проведе  шест заседания, 

като трябва да се отбележи, че в условията на пандемия, едно от заседанията се проведе 

дистанционно в електронна среда. 

През м.октомври 2019г.беше проведено първото заседание на обществения съвет. На 

него г-жа В. Божичкова, счетоводител на училището, запозна неговите членове с 

финансовото състояние на учебното заведение, като изтъкна факта, че училището няма 

просрочени задължения. Тя сподели финансовите параметри на ремонтните дейности в 

училището и информира присъстващите за етапа на изграждане на външната спортна 

площадка. 

Второто заседание на обществения съвет беше през м.ноември 2019г.На това заседание 

беше избран състава на новия обществен съвет за срок от три години. Предварително 

бяха спазени и проведени  всички процедури за учредяването на съвета.Новоизбраните 

членове са шест основни и двама резервни. 

На 22.11.2019г. беше третото заседание на обществения съвет.На него беше избран 

председателя на новоучредения обществен съвет с тригодишен мандат.На това 

заседание беше обсъден и избора на вида закуска,като членовете на съвета подкрепиха 

решението на педагогическия съвет за избора на основна закуска. 

Следващото заседание беше през м.януари 2020г. Отново беше направен отчет за 

изпълнението на бюджета.Г-жа Божичкова запозна в детайли членовете на съвета за 

извършените през годината ремонтни дейности,с обогатяването на материалната база и 

направените разходи за бюджетната 2019г.Изтъкнат беше и факта, че вече е изградена и 

пусната в експлоатация новата спортна площадка в двора на училището. 
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   Петото заседание на обществения съвет се проведе дистанционно,в електронна 

среда.Темите които бяха обсъдени на него бяха: 

 Съгласуване избора от учители на учебници и учебните комплекти за учебната 

2020/2021 г, които се предоставят безвъзмездно на учениците. 

 Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и на 

капиталовите разходи. 

 Отчитане на средствата по ПМС № 129-предоставяне на средства за 

подпомагане на физическото възпитание и спорта за 2019г. 

На 09.09.2020г. се проведе шестото заседание на обществения съвет при следния 

дневен ред: 

 Одобряване стратегията за развитието на училището. 

 Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане и програмата за 

представяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи. 

 Обсъждане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес въз основа на резултатите от външно оценяване на 7 клас. 

 Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие. 

 Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2020/2021г. 

 Определяне на представители на обществения съвет за член и 

резервен член на комисията за атестирането на директора. 

 Обсъждане и приемане на Етичния кодекс на училищната общност. 

 Обсъждане насоките за работа в условията на COVID-19. 

 

 


