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О Т Ч Е Т 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

ПРИ СУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“, ГР. ПЛОВДИВ  

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

През учебната 2016/2017 година Общественият съвет при СУ „Св. Патриарх Евтимий“, 

гр.Пловдив проведе 9 (девет заседания). 

Съгласувани бяха отчета за изпълнение на годишния бюджета на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, 

гр. Пловдив за 2016 година през м. януари 2017 год., проект на бюджет за 2017 год. през м. февруари, 

2017 година, за първото и второто тримесечие на 2017 г. съответно през м. април и юли 2017 г. 

На заседанието през м. февруари 2017 г. бе съгласувано предложението за училищен и 

държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив. 

На заседание през м. март, 2017 год. Общественият съвет даде становище за избора на 

учебници и учебни комплекти за I и V клас за учебна 2017/2018 година.  

На заседание през м. август, 2017 год. Общественият съвет съгласува избора на учебници и 

учебни комплекти за II клас, учебници за VI клас и учебните комплекти по чужд език за постигане на 

ниво от общата европейска рамка за VIII клас  за учебна 2017/2018 година.  

На заседанието през м. септември 2017 г. Общественият съвет съгласува избора на членове на 

съвет „Твоя час“ за наблюдение и оценка на дейността по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ в  СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив. 

Заседанията на Обществения съвет се провеждат при необходимия кворум. Членовете на 

Обществения съвет, присъстващи на заседанията, работят отговорно, като изказват своите становища и 

дават предложения за подобряване на работата в училището. 

Поканата се изпраща в изискуемия срок на електронната поща на членовете. Към нея се 

прибавят документите за обсъждане. Протоколите от проведените заседания и становищата, дадени от 

Обществения съвет, се съхраняват в заместник – дирекцията на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. 

Пловдив. На електронната страница на училището се публикуват годишните отчети на Обществения 

съвет на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив. 

Общественият съвет при СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив изпълнява задълженията си 

в съответствие с чл.16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата. 
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