ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙТРАД ВАРНА
град Варна ул."Козница" №1 тел.052-74-16-42

ОТЧЕТ
на дейността за учебната 2016/2017 на Обществен съвет
към ОУОтец Паисий"- Варна, създаден със заповед №РД-07367/10.03.2017г. на директора на училището

Обществения съвет към О У О т е ц Паисий" Варна е орган за
подпомагане на развитието на училището и граждански контрол на
управлението му.
На 30.11.2016г. ръководството на училището покани всички
родители на ученици от ОУОтец Паисий"Варна за провеждане на
родителски срещи за избор на представители от всяка паралелка за участие
в събрание за учредяване на Обществен съвет. В резултат на проведените
срещи от всяка паралелка бяха излъчени по 2 представители за участие на
първото събрание, което се проведе на 12.12.2016г. присъстваха 22
родители и представител на финансиращия орган от Община Варна,
определен със заповед на Кмета.
На събранието бяха избрани председател и членове на Обществения съвет
на ОУОтец Паисий" Варна в състав:
Председател: .'; Емилия Събинова Алдинова- родител
Членове:
i 1. Гинка Йорданова Желязкова - родител
; 2. Емилия Борисова Тодорова - родител
3. Юлия Ахмед Ариф - родител
За резервни членове бяха избрани:
1. Галина Шидерова Райкова - родител
2. Силвия Тодорова Борисова - родител
За избора на членовете на Обществен съвет към О У О т е ц Паисий" Варна,
бе съставен протокол № 1.
В изпълнение на задължението си по чл.16 от Правилника за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата, Обществения съвет проведе 5 заседания в
рамките на учебната 2016/2017 година и за всяко заседание има съставени
протокол, присъствен списък и становище, които са входирани в
училището.
Второто заседание на съвета се проведе на 16.03.17г. Обсъдени бяха
следните въпроси:
1. Избор на учебници и помагала за учебната 2017/2018 година.

2. Критерии за прием в I-ви клас.
3. План на бюджета за календарната 2017 година.
Третото заседание се проведе на 05.04.2017г. На него обсъдихме
изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2017
година.
Четвъртото заседание се проведе на 09.07.17г. На него обсъдихме
изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2017
година.
Петото заседание се проведе на 04.09.2017г. На него обсъдихме
1.Училищен учебен план за учебната 2017/2018 година.
2. Форми на обучение.
3. Организация на учебния ден.

Председател:...
/Емилия Алдин*

