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 Ниво на конфиденциалност 0  
[TLP-WHITE] 

 

ОТЧЕТ 

 

За дейността на Обществения съвет при ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград, за 

учебната 2021/2022 година, на основание чл.17., ал. 1 от Правилника за създаване, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училища. 

 

 

През учебната 2021/2022 г. членовете на Обществения съвет са провели общо  6 

редовни заседания: 

 

№ Дата Дневен ред Решения/становища 

1 20.10.2021 

г. 

1. Отчет  за изпълнение на 

бюджета към 30.09.2021 г /от 

01.01.2021 г. до 30.09.2021г./ 

2. Други 

 

 

 

   

1. Становището на членовете на 

обществения съвет за отчета на 

бюджета до  третото тримесечие 

година  – от 01.01.2021 г. до 

30.09.2021 г. е: разходването на 

средствата от бюджета е 

равномерно, законно и  

целесъобразно при спазване на 

строга финансова дисциплина.  

 

2 09.02.2022г. 1. Отчет  за изпълнение на 

бюджета към 31.12.2021г. 

/от 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 г./ 

2. Други 

 

  

1. Становището на членовете на 

обществения съвет за отчета на 

бюджета за финансовата 2021 

година  – от 01.01.2020 г. до 

31.12.2021 г. е: разходването на 

средствата от бюджета е 

равномерно, законно и  

целесъобразно при спазване на 

строга финансова дисциплина.  

 

3 16.03.2022г. 1. Съгласуване на избора 

от учителите в училище по 

чл.164, ал. 2 от ЗПУО на 

учебници и учебни комплекти 

за І, ІV  клас за учебната 

2022/2023 година. 

2. Становище за 

училищния план- прием за 

1. На основание чл. 269, ал.1 т.8 

от ЗПУО съгласува направения 

избор на учебници и учебни 

комплекти за І , ІІІ, VІІ клас за 

учебната 2021/2022 година. 

2. На основание чл.269, ал.1, т.10 

от ЗПУО дава положително 

становище за училищния план-



учебната 2022/2023 година. 

3. Д

руги  

прием за учебната 2021/2022  

година. 

  

3. В края на всеки месец  (до 

изразходване на остатъка от 

целевите средства за 

подкрепителна закуска –плод ) да 

се осигуряват допълнително 

плодове за учениците от І до ІV 

клас 

 

 

 

4 28.04.2022г. 1. Запознаване с проект на 

бюджета за  финансовата  

2022  година 

2. Отчет за изпълнение на 

бюджета на ОУ „Васил 

Левски“, гр. Златоград за 

времето от 01.01.2022 г до 

31.03.2022 г. 

3.  Други 

 

1. На основание чл.269, ал.1, т.4 

от ЗПУО дава положително 

становище и приема проект на 

бюджет на училището за 2022 г. 

Разпределението на средствата по 

основни параграфи в бюджета на 

училището е целесъобразно 

разпределено, при спазване на 

принципите за икономичност, 

ефективност и балансираност при 

разпределянето им. На основание 

чл.269, ал.1, т.10 от ЗПУО дава 

положително становище за 

училищния план-прием за учебната 

2021/2022  година. 

  

2. Становището на членовете на 

обществения съвет за отчета на 

бюджета за първото тримесечие – 

от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. е: 

разходването на средствата от 

бюджета е равномерно, законно и  

целесъобразно при спазване на 

строга финансова дисциплина 

 

5 01.07.2022г. 1. Отчет за изпълнение на 

бюджета на ОУ „Васил 

Левски“, гр. Златоград за 

времето от 01.01.2022 г до 

30.06.2022 г. 

2.  Други 

 

1. Становището на членовете на 

обществения съвет за отчета на 

бюджета за първото тримесечие – 

от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. е: 

разходването на средствата от 

бюджета е равномерно, законно и  

целесъобразно при спазване на 

строга финансова дисциплина.  

 

 

6 01.09.2021г. 1.Съгласуване на  Училищния 

учебен план за І 
а,б,  

клас , ІІ
 а,б, 

 

1. Съгласува се Училищния учебен 



клас 
   

ІІІ
 а,б,

клас ,  ІV
а,б, , 

 клас  , 

V
 а,б  

клас  ,VІ
 а,б   

клас , VІІ
 а,б  

клас . 

2.Одобряване на   актуализация 

на Стратегията на училището 

3.Приемане на  Мерки за 

повишаване на качеството на 

образованието; Етичен кодекс; 

Програма за превенция на 

ранното напускане на училище 

за уч. 2022/2023г.; Програма за 

предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване 

на учениците от уязвимите 

групи за уч. 2022/2023 г.;  

4.Отчет на дейността на 

обществения съвет за 2021/2022 

уч. година. 

5.Други   

 

план за І 
а,б, 

класове. 

2. Съгласува се Училищния учебен 

план ІІ
 а,б,  

класове. 

3. Съгласува се Училищния учебен 

план за ІІІ 
а,б,   

класове. 

4. Съгласува се Училищния учебен 

план за ІV 
а,б,   

класове. 

5.  Съгласува се Училищния учебен 

план V
 а,б  

класове. 

6.  Съгласува се Училищния учебен 

план VІ
 а,б  

класове.  

7.   Съгласува се Училищния учебен 

план VІІ
 а,б  

класове.  

8.  Одобрява  актуализация на 

Стратегията за развитие на 

училището 2021-2025 г.,  

9. Одобрява Мерки за повишаване на 

качеството на образованието; Етичен 

кодекс; Програма за превенция на 

ранното напускане на училище за уч. 

2022/2023г.; Програма за 

предоставяне на равни възможности 

и за приобщаване на учениците от 

уязвимите групи за уч. 2022/2023 г.;   

 

 

 

 

Изготвил:  /П/ 

Боряна Върбанова 

Председател на Обществения съвет  

При ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград 


