
 

 

Отчет за дейността на Обществения съвет 

към СУ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив 

през учебната 2016/2017 г. 
 

 

 Общественият съвет към СУ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив, е 

създаден и реализира дейността си, спазвайки разпоредбите на ЗПУО от 2016 г и 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата от 27.09.2016 г.  

 Изборът на представители на родителите за членове на Обществения съвет се 

извърши на събрание на родителите, проведено на 14.12.2016 г. Поименният състав на 

Обществения съвет беше определен от директора на СУ „Св. Константин-Кирил 

Философ” със Заповед № 227 / 23.12.2016 г. въз основа на протокола от събранието на 

родителите и Заповед № 16 ОА 3360 / 09.12.2016 г. на Кмета на Община Пловдив за 

определяне на представител на финансиращия орган. 

 През изминалата учебна година Общественият съвет към СУ „Св. Константин-

Кирил Философ” проведе четири заседания. На първото бе избран председател и 

протоколчик. Акцент в своята дейност съветът постави върху задължението си да 

консултира и контролира изработването, изпълнението и отчитането на бюджета на 

училището. Беше разгледано предложението на директора за разпределение на бюджет 

2017 г., размерът на капиталовите разходи, разпределението на средствата от 

установеното към края на 2016 г. превишаване на постъпленията над плащанията . 

Периодично през годината се разглеждаха и отчетите за изпълнението на бюджета. 

Общественият съвет оценява положително управлението на училищния бюджет от 

ръководството на училището.  

 След проведени самостоятелни проучвания и обсъждания Обществения съвет 

съгласува училищния план-прием за учебната 2017/2018 г. и избора, направен от 

учителите, на учебници и учебни помагала, по които се учи в І, ІІ, V и VІ клас.  

 На свое заседание Общественият съвет се запозна с разработените и приети от 

Педагогическия съвет училищни учебни планове и ги съгласува. 

 Членовете на Обществения съвет активно се включваха в различни 

благотворителни инициативи, в подготовката и провеждането на класови и 

общоучилищни празници и в честването на 70-годишния юбилей на училището. 

 В своята дейност съветът активно си сътрудничеше с училищното ръководство, с 

училищното настоятелство и ученическия съвет. 

 

 

Председател: ................... 

/Д. Кочанов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


