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ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ
ПГСС“НИКОЛА ПУШКАРОВ“- ГР.ПОПОВО
2019/2020 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 2019/2020 г. Обществения съвет към ПГСС
„Н.Пушкаров“ проведе шест 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 присъствен списък, приложен
към всеки протокол, които се входират и се публикуват на сайта на
училището.
На основание чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата, поради завършването на ученици, чиито родители бяха
членове на съвета се пристъпи към конституирането на нов състав на ОС.
След проведена родителска среща на 17.10.2019 г. от всяка паралелка бяха
избрани по двама представители за участие в събрание на родителите. На
5.11.2019 г. бе свикано събрание, на което излъчените родители бяха
запознати с функциите на ОС, изискванията към членовете му и се
пристъпи към избор на нови членове. Новите членове на ОС са:
 Стефка Радославова Юлиянова- родител на ученик от 8в клас
 Красимира Иванова Василева- родител на ученик от 9в клас
 Любомира Тодорова Йорданова родител на ученичка от 10б
клас
Г-н Владимир Иванов и г-н Димитър Тодоров остават членове на съвета,
след получени писма от Кмета на Община Попово и Областния управител,

съответно като представител на финансиращия орган и представител на
работодателите.
На първото заседание на ОС, провело се на 4 декември 2019 г. членовете
бяха запознати с дейността на ОС и организацията му на работа. За
председател бе избран г-н Вл. Иванов, за секретар- г-жа Кр.Василева, за
представител на съвета, който ще участва в ПС- г-жа Стефка Юлиянова, а
в комисията по изготвяне на Етичния кодекс на училището- г-жа
Любомира Йорданова.
На провелото се на 17.12.2019г. второ заседание на ОС, се разгледаха
професиите и специалностите, предвидени за училищния план- прием за
учебната 2020- 2021г. и с 5 гласа „За“ те бяха одобрени.
Третото заседание на ОС се проведе на 7 януари 2020г. На него г-жа
Цанкова, главен счетоводител в гимназията, направи отчет за изпълнение
на бюджета за 2019 година. Обсъди се и представения проектобюджет на
училището за 2020г.
Във връзка с кандидатстването на ПГСС “Н.Пушкаров“ за включване в
списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 г., на 16.01.2020г.
се проведе четвъртото заседание на ОС. На него членовете на ОС изразиха
положителното си становище, относно тази идея на гимназията.
На 14.07.2020г. се проведе петото заседание на съвета, на което се направи
отчет за първото и второто тримесечие на 2020г.
На шестото заседание на ОС, провело се на 1.09.2020г., във връзка с писмо
№ 31-20-18#1 /21.08.2020 от Община Попово се избра нов председателг-н Христо Белчев. Съгласуваха се училищните учебни планове за
учебната 2020/2021 г., прие се годишния отчет на Директора за изпълнение
на плана към Стратегията за развитие на училището, одобри се Етичния
кодекс на гимназията. ОС бе запознат с мерките, свързани с COVID19,
които ще се приложат в ПГСС “Н.Пушкаров“ и се направи отчет за
дейността на съвета за учебната 2019/2020 година.
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