ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ
СУ „Проф. Д-р Асен Златаров“ гр.Първомай за учебната 2018/2019 г.

На свое заседание от 15.10.2018 г. Обществения съвет при СУ „Проф.
Д-р Асен Златаров“ гр.Първомай, прие отчета за дейността си за учебната
2017-2018 г. и определи датите на заседанията си през последната година от
мандата си, съгласно протокол № 13/ 15.10.2018 г.
На 21.01.2019 г. проведе заседанието си при следния дневен ред:
1.Даване на становище по училищния план-прием; 2.Съгласуване на
предложетието на директора за разпределяне на средствата от установеното
към края на предходната година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на училищетом 3-Запознаване с тримесечния и
годишнияотчет за изпълнение на бюджета на училището-чл.291 от ЗПУО;
4.Деклариране на съгласие за участие в иновацията на учениците, които ще
бъдат приети в 8 клас през учебната 2019 /2020 г. и 5 Обсъждане на вида на
предлаганата закуска-основна или подкрепитална, съгласно Постановление
№ 289/12.12.2018 г., параграф 3 , т.1-7;
На заседанието си от 21.03.2019 г. членовете на Обществения съвет
единодушно приеха избора на учителите и съгласуваха избора им за учебни
комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване, за учениците от първи
клас през учебната 2019/2020 г. и учебник по история и цивилизация за 5
клас.
На заседанието на 25.04.2019 г. заместник – директора Красимира
Дамянова, разясни на присъстващите членове същността на програмата, а
именно, че Законът за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и
подзаконовите актове създават условия и подкрепа за творчески работещите
училища и учители за реализиране на иновативни дейности в училищата и
утвърждаване на училища със статут „иновативно училище“ и всички
членове след това приеха СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Първомай да
участва в НП „Иновации в действие“, модул 1,2 – Мобилност за
популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ .
На 12.06.2019 г. съвета подпомогна дейността на училището като
дадоха становище за изменение на утвърдения училищен план-прием в 1
клас от 3 на 4 паралелки, както и иновативните дейности в 9 и 10 клас

преоритетно да се извършват в избираемите учебни часове/разширена
подготовка.
На 27.06.2019 г. членовете на съвета съгласуваха избраните от
учителите учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване, за
учениците от четвърти клас през учебната 2019/2020 г..
На 03.09.2019 г. събранието на членовете премина при следния
дневен ред:
1. Съгласуване училищния учебен план;
2. Приемане на ежегодния отчет на директора за изпълнение на
Стратегията за развитие на училището;
3. Обсъждане вида на безплатната закуска - основна или подкрепителна.
Всички решения бяха приети единодушно, като по точка 3 от дневния ред
отново се подкрепи идеята, че закуската сутрин за децата следва да е
подкрепителна.
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