ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ „АСЕН
ЗЛАТАРОВ“ С. СЛАВЕЙКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ „Асен Златаров“
обхваща учебната 2020/2021г. и се приема 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 9 (девет) заседания – за
приемане на УУП, ИУУП и организацията на обучението, финансовите отчети за
тримесечия и годишния финансов отчет за 2020 година, за даване на становище за
ОРЕС, за даване на становище по училищния План-прием и избор на учебници, за
приемане на бюджета за 2021г., за даване на становище за План по БДП, приемане на
отчета на директора по изпълнение на Стратегията на училището за 2020 година.
Настоящият отчет беше публично представен и обсъден с представители на
родителската общност на 07 септември 2021г, като на обсъждането присъстваха и
представители на училището.
Чрез провеждането на заседанията през учебната 2020/2021г. Общественият съвет
реализира следните дейности:
 даде положително становище по разпределението на бюджета на училището по
дейности, както и по отчета на изпълнението му;
 съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от
преходния остатък на училището;
 изрази положително становище и подкрепи училищния план-прием за
учебната 2021/2022г.;
 съгласува училищните учебни планове за I, II, III, V, VI и VII класове;
 прие отчета за изпълнението на Стратегията за развитие на ОУ „Асен
Златаров“ за учебната 2020/2021 г.;
 съгласува избора на учебниците и учебните комплекти за класове от I клас до
VII клас, които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците за учебната
2020/2021 г.;
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. Участва в церемонията по откриване на новата учебна 2020/2021 г.;
2. Участва в организирането на есенния спортен празник;
3. Участва в инициативите за Деня на Розовата фланелка;
4. Участва в изготвянето и подписването на споразумение между родителската
общност и училището;
5. Участва в различни извънкласни инициативи и кампании.
6. Инициира родителска среща на тема: „Диалога и доверието - мост между
училището и родителската общност“.

