
 
 

О Т Ч Е Т 
НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

ПРИ 105.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ 
ЗА ПЕРИОДА УЧ. 2019/2020  ГОДИНА 

 
Общественият съвет при 105. Средно училище е създаден на основание чл.265 от 

ЗПУО като орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол 
на управлението му. 

На основание на чл.13, ал.1 от Правилника за създаване, устройство и дейността  
на обществен съвет на 105. СУ „Атанас Далчев“ поради изтичане на три годишния 
мандат на обществения съвет бе извършена процедура за избор на нов обществен 
съвет. На основание на чл.6, ал.1 от Правилника на 26.09.2019 година бяха  проведени 
родителски срещи по паралелки за избор на представители на родителите от всяка 
паралелка. На 12.10.2019 година по инициатива на директора на училището се проведе 
общо събрание на родителите, в които участваха избраните от всяка паралелка лица. 
           Общественият съвет се състои от 7 членове, като 6 са представители от квотата 
на родителите и един – от  квотата на финансиращия орган – район „Изгрев“. 
            Представителят на финансиращия орган – Евелина Стоянова е предложена за член 
на Обществения съвет от инж. Цветомир Жеков, кмет на район „Изгрев“, впоследствие 
със заповед на новоизбрания кмет на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев е заменена с 
Весела Политова, началник на отдел „ Култура, образование и социални дейности“. 
             На проведеното събрание са избрани  5 резервни членове на Обществения съвет, 
всички представители на родителите и е приет Правилник за създаването, 
устройството и дейността на обществения съвет  към  105. СУ „Атанас Далчев” - 
функции и организация на работата на Обществения съвет. 
             На 12.10.2019 година да председател на Обществения съвет е избран Емил Йотов, 
родител на ученик от ІІ б клас. 
           Всички членове на обществения съвет включително и председателя са 
попълнили декларации  в изпълнение на чл.4, ал.1 от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на съвета при 105. СУ, че не са осъждани за умишлено 
престъпление от общ характер, че не са членове на училищното настоятелство при 
училището и че не са в трудово или облигационно взаимоотношение с училището или 
в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител на който е 
училището. 
         През учебната 2019/2020 година  общественият съвет е обсъдил и съгласувал 
предложените от педагогически съвет на училището училищни учебни планове, по 
които се обучават учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап, етичния 
кодекс на училищната общност и  Стратегията за развитие на училището през периода 
2016 – 2020 година.  
            На 13.01.2020 година е проведено заседание, на което е обсъдена и съгласувана 
информация за изпълнение на бюджет 2019, обсъден  е и съгласуван  училищния план-
прием за първи клас за учебната 2020/2021 година – брой и видове паралелки, 
училищния план-приема на ученици за пети клас за учебната 2020/2021 година – 
видове паралелки и критерии за подбор на учениците при наличие на по-голям брой 
ученици от обявения от училището брой, държавния план-прием след завършено 
основно образование (след  7. клас) за учебната 2020/2021 година. На това заседание е 
обсъдено предложението на педагогическия съвет училището да кандидатства за 
иновация свързана с аудиовизуални изкуства за учениците от профил „Чужди езици – с 
интензивно изучаване на италиански език“ със сътрудничество и подкрепата на Нов 
български университет, в който се изучават такива предмети.  



  Поради появата на КОВИД – 19 и преминаване на учениците в обучение в 
електронна среда от разстояние и работа от къщи заседанията на обществения съвет 
се провеждаха дистанционно. 

През месец февруари Обществения съвет бе запознат от директора на 
училището с бюджет 2020, с предложена от Столична община формула, по която се 
образува училищния бюджет, с единните разходни стандарти. 

През месец март обществения съвет отново чрез онлайн обсъждане  съгласува 
предложените от училището учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване 
от учениците във втори и шести клас. 

Общественият съвет през месец май 2020 година чрез онлайн обсъждане 
съгласува предложения от училището избор на учебници и учебни комплекти за 
безвъзмездно ползване от учениците от  първи и пети клас, както и критерии за 
подбор на учениците от втори, трети и четвърти клас за целодневна организация на 
учебния ден за учебната 2020/2021 година. 

През месец септември обществения съвет обсъди и съгласува предложеното от 
педагогически съвет на училището разпределение на избираемите и факултативни 
учебни часове по предмети и паралелки в учебните планове, по които се обучават 
учениците от І – ХІ клас през учебната 2020/2021 година. 
             През учебната година общественият съвет активно участваше и подпомагаше 
различни дейности на училището свързани с учебния процес и извънкласни и 
извънучилищни дейности.  
С членове на обществения съвет и училищното ръководство са обсъждани политики и 
мерки за подобряване на качеството на образователния процес въз основа на 
резултатите от външното оценяване на учениците. 
  

                                                                            


