ОТЧЕТ
за дейността на Обществен Съвет при ОУ
„П.Р.Славейков“ – Варна
за учебната 2016/17 год.
Правно основание: чл. 17 от
Правилника за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата /ПСУДОСДГУ
Общественият Съвет при ОУ „П.Р.Славейков“ – Варна е
конституиран по реда на чл. 4 от Правилника за създаването, устройството
и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
/ПСУДОСДГУ/ на 30.11.2016 год. в състав от постоянни членове както
следва:
1. Анета Братанова
2. Коста Базитов
3. Диан Даскалов
4. Кремена Йорданова
5. Стефан Раданов
6. Жулиета Милева
7. Стелияна Рачинска.
Поименният състав на ОС е утвърден със заповед РД –
07/320/30.11.2016 год. на Директора на ОУ „П.Р.Славейков“.
С решение, обективирано в Протокол № 1/30.11.2016 год. ОС е
избрал Председател – Анета Братанова и Секретар Стелияна Рачинска.
I.

Приети решения през учебната 2016/2017 год. в кръга на
компетентността по чл. 16. (1) от ПСУДОСДГУ :

Решения по чл.16, ал.1, т.1 ПСУДОСДГУ: ОС е приел нарочно
решение /протокол № 2 от заседание, проведено на 25.01.2017 год./да
ПОДКРЕПИ кандидатурата на ОУ „П.Р.Славейков“ за включване в
списъка на МОН на иновативните училища. Декларирал е съгласието си от
името на новопостъпилите ученици в I и V клас за включване в
-разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение
на организацията и обучението;
-организиране по нов и усъвършенстван начин на управлението,
обучението и образователната среда;
- използване на нови методи на преподаване;
Във връзка с включването на ОУ в списъка на иновативните
училища, ОС е отправил нарочна молба до Кмета на Община Варна чрез
Дирекция „Образование и младежки дейности“ за
подкрепа на

кандидатурата на училището като водещо такова сред основните училища
в региона по резултати от НВО.
Решения по чл.16, ал.1, т.4 ПСУДОСДГУ: ОС е запознат с
разпределението на средствата по бюджета за календарната 2017 год. по
дейности. ОС не е приел конкретно решение, поради необходимостта от
допълнителна информация за разпределение на средствата по дейности.
/протокол № 4 от заседание, проведено на 03.04.2017 год./. До настоящия
момент ръководството на ОУ не е представило допълнително изисканата
информация.
Решения по чл.16, ал.1, т.5 ПСУДОСДГУ: ОС е приел нарочно
решение /протокол № 2 от заседание, проведено на 25.01.2017 год./ да
ПОДКРЕПИ ръководството относно действията му за реализиране на
финансовите средства от преходния остатък от бюджета за подобряване на
МТБ на училището и повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти, като конкретните размери подлежат на допълнително
определяне. Във връзка с преходния финансов остатък ОС е реагирал
остро на всички критики, касаещи политиката на училището за
реализиране на голям преходен остатък, отправени от тристранната
комисия към Община Варна.
Решения по чл.16, ал.1, т.8
ПСУДОСДГУ: С решение,
обективирано в протокол № 5/24.02.2017 год. ОС е съгласувал избора от
учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за
безвъзмездно ползване на учениците за учебната 2017/2018 год. ; Поради
особената значимост на въпроса, представител на ОС е участвал в
педагогическия съвет на училището с право на съвещателен глас, на
основание чл. 16, ал.1, т.13 ПСУДОСДГУ.
Решения по чл.16, ал.1, т.10 ПСУДОСДГУ: ОС е приел нарочно
решение /протокол № 2 от заседание, проведено на 25.01.2017 год./ за
одобряване на план –приема в I и V клас за учебната 2017/2018 год.
Други: ОС е провел извънредно заседание във връзка избора на
директора на училището за народен представител като е приел нарочна
позиция до Община Варна за временно изпълняващ длъжността директор
да бъде определен човек от наличия педагогически състав /протокол № 4
от заседание, проведено на 03.04.2017 год./.
Изложеното сочи, че през учебната 2016/2017 год. ОС при ОУ
„П.Р.Славейков“ е извършил дължимите действия за осъществяване на
вменените по закон правомощия, вкл. и провеждал извънредни заседания

по въпроси, касаещи стратегическото развитие на училището, които не са
включени в предметния обхват на чл. 16, ал.1 ПСУДОСДГУ.
II.

Приети решения и мерки за популяризиране дейността на
обществения съвет и обратната връзка с родителите:

На свое заседание от 25.01.2017 год. Общественият Съвет при ОУ
„П.Р.Славейков” е приел регламент относно начина на популяризиране на
приетите решения. Същият е обективиран в протокол № 2/25.01.2017 год.,
който е входиран в дневника за кореспонденция на училището с вх.№
70/27.01.2017 год. На среща, проведена на 21.08.2017 год., членовете на ОС
са приели за удачно адресът на електронната поща на обществения съвет
да бъде популяризиран и чрез нарочно съобщение по време на
провежданите родителски срещи в началото на учебната 2017/18 год.
В съответствие с изложеното, с писмо вх.№ 604/28.08.2017 год. до
Директора на ОУ е отправена молба да съдействие за изпълнение на
приетите решения както следва:
1. Протоколите от проведени заседания на ОС да бъдат публикувани
на интернет страницата на училището;
2. Да се публикува нарочно съобщение на интернет страницата на
училището относно адреса за електронна кореспонденция на ОС –
os_slaveikov@abv.bg
3. Да се осигури поставяне на протоколите на информационното
табло на училището;
4. Адресът на електронната поща на обществения съвет os_slaveikov@abv.bg да бъде популяризиран и чрез нарочно съобщение от
преподавателите по време на провежданите родителски срещи в началото
на учебната 2017/18 год.
III. Препоръки за дейността на ОС:
ОС е нов, законовоформиран орган с изрично предвидени и
лимитирани правомощия. Единствено от членовете на ОС зависи
неформалното осъществяване на компетентността му.
За целта следва :
1. Да продължи упражняването на правомощия на Обществения
Съвет за участие в дейността на педагогическия съвет на
училището с право на съвещателен глас /чл. 16, ал.1, т.15 от
ПСУДОСДГУ/.

2. Да се положат усилия за подобряване на взаимодействието с
училищното настоятелство и членовете на училищното
самоуправление като се обезпечи участието им в работата на ОС
с право на съвещателен глас – чл. 23, ал.1 ПСУДОСДГУ.
3. Да се обезпечи възможността за приемането на компетентни и
целесъобразни решения чрез участие на служители на училището,
на регионалното управление на образованието, експерти, както и
представители на работодателите, на синдикатите, на
юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани
лица по смисъла на чл. 23, ал.2 ПСУДОСДГУ.
4. ОС да следи за стриктно спазване на приетите мерки за
популяризиране и гласност на решенията си;
Горните препоръки целят утвърждаването на ОС като ефективен
орган за граждански контрол върху управлението на ОУ „П.Р.Славейков“
по смисъла на чл. 2 от ПСУДОСДГУ

