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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  КЪМ 
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Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ „Свети Климент 

Охридски“ обхваща учебната 2020/2021 г. и е изготвен на основание чл. 17 от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към 

детските градини и училищата. През указания период Общественият съвет проведе  

своите редовни заседания. За учебната 2020/2021г. са проведени общо четири заседания. 

Общественият съвет на  ОУ „ Свети Климент Охридски“ през учебната 2020-2021   

година работи в следния състав:  

1.Красимира Атанасова Калева– председател  

2. Нели Ангелова Димитрова – представител на  общинска администрация;  

3.Виолета Йовчева Тодорова – член представител на родителите 

4.Силвия Пламенова Колева .– член представител на родителите 

5. Диана Миткова Николова –  член представител на родителите 

 Резервни членове:  

Марияна Филипова Великова .– резервен член представител на родителите  

Снежана Панайотова Костадинова .– резервен член представител на родителите  

 През отчетния период Общественият съвет проведе своите редовни заседания, 
като част от тях бяха проведени дистанционно поради усложнената 
епидемиологична обстановка във връзка с разпространението на вируса COVID-
19.   



  На първото заседание на Обществения съвет за учебната 2020/2021 г се проведе 

на 11.11.2020г. във връзка с решение 2 от протокол от заседание на областния кризисен 

щаб от 11.11.2020г. и предложение на директора на училището г-жа Георгиева за 

преминаване към обучение от разстояние в електронна среда  за учениците от 6 и 7 клас 

за периода 12.11.2020г.- 22.11.2020г.  

Чрез провеждане на други три  заседания през учебната 2020/2021 г. Общественият 

съвет реализира следните дейности:  

• разгледа  и съгласува   Списъка с учебници и учебни комплекти за 1, 3 и 7 клас 

за учебната 2021/2022г.;  

• изрази положително становище и подкрепи училищния план-прием за учебната 

2021/2022 г.;  

• на заседание от 13 септември 2021 г. Обществения съвет съгласува училищен 

учебен план за учебната 2021/2022 година за I, ІІ, ІІІ, IV, V, VІ, VІІ клас.  

• На същото заседание членовете на обществения съвет подкрепиха и одобриха 

Стретегия за развитието на ОУ „ Свети Климент Охридски“ за периода 2021-2025 

година 

• членове на обществения съвет проведоха многобройни неформални  разговори  с 

училищното ръководство и учителите  относно  мерки за подобряване на 

качеството на образователния процес и дисциплината в училището.  

     Извън нормативно определените си правомощия, през отчетния период Общественият 

съвет взе участие в мероприятия и инициативи, по покана на директора на училището, 

както следва:  

1. участие в подготовка за откриване на учебната година.  

2. участва в церемонията по откриване на новата учебна година 2021/2022 г.;  

3. участие в различни мероприятия, празници, организирани от училището.  



На заседанията присъстваха всички членове на Обществения съвет и работиха 

отговорно, като изказваха своите становища и даваха предложения за 

подобряване на работата в училището.  

Преди всяко заседание членовете бяха уведомявани, чрез електронни съобщения,  

като имаха възможност предварително да се запознаят с документите, които ще 

се обсъждат. Протоколите от проведените заседания се публикуват на 

електронната страница на училището.  

Общественият съвет при ОУ „ Свети Климент Охридски“, с. Константиново 

изпълнява задълженията си в съответствие с чл. 16 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата. Отчетена е активна дейност на членовете на обществения съвет към 

Основно училище „Свети Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 г.  

Освен постоянните членове на ОС , на  част от заседанията присъства и 

директорът на училището.  

         Изготвил:  
        Красимира Калева 
        Председател на ОС 
 


