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О Т Ч Е Т 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

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

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 

През учебната 2018/2019 година Общественият съвет при СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. 

Пловдив проведе 7 (седем заседания). 

Съгласувани бяха отчетите за разходването на бюджета за третото тримесечие на 2018 г. през м. 

октомври 2018 г. и изпълнение на годишния бюджета на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив за 

2018 година през м. февруари 2019 год., за първото и второто тримесечие на 2019 г. съответно през м. 

април и м. юни 2019 г. 

На първото заседание за учебната 2018/2019 година бе направен отчет за работата на 

Обществения съвет за учебната 2017/2018 година. 

На заседанието през м. януари 2019 г. бе съгласувано предложението за училищен и държавен 

план-прием за учебната 2019/2020 година в СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив. 

На заседанието през м. септември 2019 год. Общественият съвет съгласува вида на предлаганата 

закуска (основна или подкрепяща) съгласно чл.13, ал.7 от Наредбата за финансирането на институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование, и училищните учебни планове за I, II, III, V, 

VI, VII, VIII, IX и X класове за 2019/2020 учебна година. 

На заседанията присъстват всички членове на Обществения съвет и 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. 

 

НЕВЕНА КАЙМАКАМОВА 
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