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ГОДИШЕН ОТЧЕТ  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 

ПГСС“НИКОЛА ПУШКАРОВ“- ГР.ПОПОВО 

2021/2022 учебна година 

 

Обществения съвет към ПГСС „ Никола Пушкаров“ е създаден на 

основание чл.265 от ЗПУО като орган за подпомагане на развитието на 

училището и за граждански контрол на управлението му.  

Обществения съвет при ПГСС “Н. Пушкаров“ е избран на 

07.12.2016г. на Учредително събрание с участието на родителите от 

училищната общност. Той осъществява дейността си при спазване на 

ЗПУО и Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата. 

През учебната 2021/2022 г. Обществения съвет към ПГСС „Н. 

Пушкаров“ проведе осем заседания. Преди всяко заседание към членовете 

на Съвета е отправяна покана, която се публикува и на сайта на 

училището. Предварително са изпращани материалите, с които да се 

запознаят преди насроченото заседание. След заседанията всички 

присъстващи членове полагат подписа си на присъствени списъци, 

приложен към всеки протокол, които се входират  и се публикуват на сайта 

на училището. 

На заседание, провело се на 24 септември 2021г. ОС разгледа и съгласува 

предложението за кандидатстване на ПГСС “Н. Пушкаров“ – гр. Попово по 

НП "Иновации в действие" на МОН. 

На 18 октомври 2021г. г-жа Цанкова /счетоводител в гимназията/ направи 

отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021г., който бе 

приет единодушно от членовете на съвета. 

На 6 януари 2021г. Директорът на училището запозна съвета с професиите, 

по които ще се осъществи прием за учебната 2022/2023г., като изложи и 

мотивите за избор на всяка една от тях. След проведено гласуване план- 

приема на гимназията бе одобрен. На същото заседание се даде 

положително становище и се прие отчета на извършените разходи на 

бюджетни средства за изминалата 2021г. Съгласува се предложението на 

Директора за разпределение на средствата от установеното към края на 

2021г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 

училището, като г-жа Тодорова предложи тези средства да бъдат добавени 

към бюджета за 2022г.  

На провелото се на 25 януари 2022г. заседание на ОС бе съгласувано и 

дадено  положително становище, относно идеята на ПГСС „Никола 
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Пушкаров“ да кандидатства с проект за включване в списъка на 

иновативните училища за учебната 2022/2023г. 

На заседание от 16 март бе одобрен проекта на бюджет за 2022г. 

На 20 април 2022г. се проведе заседание, на което се направи отчет за 

изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2022г.  

На 14 юли 2022г. се прие и отчета за изпълнение на бюджета на гимназията 

за второто тримесечие на годината. 

На провелото се на 1 септември заседание на ОС се  съгласуваха  

училищните учебни планове за учебната 2021/2022 г., разгледа се и се 

съгласува предложението за кандидатстване на ПГСС “Н. Пушкаров“ – гр. 

Попово по НП "Иновации в действие" на МОН, прие се годишния отчет на 

Директора за изпълнение на плана към Стратегията за развитие на 

училището, приеха се промените в  Етичния кодекс на гимназията и се 

направи отчет за дейността на съвета за учебната 2021/2022 година 

 

 

 
 

 

 

……………………….                                 ……..…………………. 

Кр. Василева                                                                           Хр. Белчев 

Секретар                                                                   Председател на ОС към                                                                                                                                       

                                                                                        ПГСС „Н. Пушкаров”                                                                                                                                                                                                                                               

http://www.pgss-popovo.com/

