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ОТЧЕТ

за дейността на Обществен съвет 

към СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 

за периода ноември 2019г,- 28.10.2020г.

Общественият съвет на СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир, е орган за 
подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на неговото

управление. Той е учреден на 20.12.2016 г. във връзка с Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от 
Министерство на образованието и науката. Във връзка с изтичане на тригодишния 
мандат на Съвета от месец октомври до началото на месец ноември 2019г. се проведе 
процедура за излъчване на нов състав на съвета- събрания на родителите по класове, 
общо събрание на родителите, избрани да участват в общоучилищен форум за избор на 
нов състав на съвета. В изпълнение на заповед на Директора на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир /№145 от 04.11.2019г. и в изпълнение н чл. 266, ал.4 и чл.267, 
ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 18, ал.1. от 
Правилника за създаването, устройството и дейността < а обществените съвети към 
училищата , на първото заседание на новия обществен съвет на 06.11.2029г.бе избран и 
председател на съвета. Съветът се състои от 5 членове, за разлика от варианта от месец 
декември 2016 година-7.

Обществен съвет към СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир към 28. 10.
2020г.:

Основни членове от името на родителите:

Вяра Петрова Димитрова - родител на ученик от X Б клас и председател на Съвета

Доника Михайлова Котева - родител на ученик от VI клас

Милена Антонова Пешева - родител на ученик от IX А клас

Таня Иванова Бегова- представител на работодателите, основен член на Съвета

Николета Чавдарова Стоянчева - представител на финансиращия орган-Община гр. 
Радомир, основен член на Съвета

Резервни членове:

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


Мирослава Валериева Николаева-родител

Бойка Венциславова Димитрова-родител

Мелиса Павлова- родител

Кирил Кирилов- представител на работодатели

Милена Владимирова- представител на работодатели

В началото на мандата на новия обществен съвет бяха определени представители на 
ученическото самоуправление за участие в заседанията на Обществения съвет:

Алексия Иванова Иванова от XII А клас

Венелин Венциславов Степанов от XII А клас

Кристиян Динков Митков от X Б клас

През учебната 2019-2020 година Общественият съвет се събра и заседава шест 
пъти. Въпросите, които са разглеждани са в съответствие с изискванията на 
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 
детските градини и училищата /ДВ брой 75, с. 16-20/.

Заседанията се проведоха при следния дневен ред :

06.11.2019г.

Избор на председател на Обществения съвет

На 13.01,2020г. /Протокол №2/ 13.01.2020г./, в изпълнение на чл. 16, ал.1, т.4. от 
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 
детските градини и училищата, общественият съвет даде становище за:

Изпълнение на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за четвърто 
тримесечие на 2019г. и на бюджета за 2019 година.

Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 
държавен план - прием на ученици в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 
учебната 2020-2021 година.

02.03.2020г.

Съгласуване избора от учителите но СУ „Св. Св, Кирил и Методий” гр. Радомир 
на учебници и учебни комплекти за V и VI клас за учеоната 2020-2021 година, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците

27.04.2020г.

Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 
отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 
първо тримесечие на 2020 година.

16.07.2020г.



Становище на Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 
отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за 
второ тримесечие на 2020 година.

Определяне на членове на Обществения съвет, които да участват от името на Съвета в 
работата на училищните комисии за изработване на дс кументи във връзка с началото 
на учебната 2020/ 2021 година, тяхното обсъждане и приемане/ Стратегия за развитие 
на училището; Програма за превенция на ранното напускане на училище и Програма за 
предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 
уязвими групи, Етичен кодекс на училищната общност и др./

31.08.2020г.

Съгласуване на училищен учебен план на VA, VB, VIA, VIE, VIIA, VIIB, VIIIA, VIIIB, 
IXA, IXB, XA, ХБ, Х1Аи XIB класове в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир- 2020/2021г.

Обсъждане и съгласуване на училищни документи:

Стратегия за развитие на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Радомир 
2020-2024г.

Етичен кодекс на училищната общност - Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 
гр. Радомир;

Програма на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за превенция на 
ранното напускане на училище -  учебна 2020-2021г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 
учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021 година ;

Други.

Сред основните докладчици на заседанията на Обществения съвет са: г-жа 
Маргарита Ананиева -  Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир и г-жа 
Вяра Петрова Димитрова- председател на Обществения съвет.

Във връзка с решение за обявяване на дни през месец март и последващи за 
неприсъствени в училище, част от заседанията на Съвета се провеждаха онлайн. Тази 
мярка се наложи в резултат на заповед на министъра на здравеопазването, издадена във 
връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на 
COVIT-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, също и с 
препоръките на Националния оперативен щаб. Преустановени са учебните занятия и 
всички извънкласни мероприятия в училищата, университетите и другите обучителни 
институции и организации. Въведена бе дистанционна форма на обучение в училищата.

Общественият съвет взе решения по точките от дневния ред на своите 
заседания, съобразно своите правомощия и задължен::определени от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата.

В работата на Съвета бе наложен стил на прагматизъм, оперативност и 
уважение към училищната институция, в името на която той работи. Членовете на 
Съвета проявиха максимална отговорност по отношение на присъствието си на



заседанията на Обществения съвет. Отсъстващи няма. Освен постоянните членове на 
Обществения съвет, на всички заседания присъства директорът на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир г-жа Маргарита Ананиева. Включваха се и представители на 
Педагогическия съвет, както и на Ученическия съвет на училището.

Отчетът е изготвен в изпълнение на чл. 17./1./ от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
съгласно който „Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната 
учебна година”.

Отчетът е обсъден на заседание на Общественият съвет на 28.10.2020г., 
протокол № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ С

Вяра Петрова Димитрова


