
 
 

 

ГРАФИК 
ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

ПРИ 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“  
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 
ЗАСЕДАНИЕ 

№ 
ДЕЙНОСТИ МЕСЕЦ ОТГОВОРНИК 

Заседание 
№ 1 

Общо събрание за избор на обществения съвет 
поради изтичане на  три годишния му мандат 
Избор на председател на обществения съвет 

Октомври 
2022 г. 

Директор, 
Председател 

на 
обществения 

съвет 
Заседание 

№ 2 
1. Отчет за изпълнение на бюджет 2022.  
2. Обсъждане на политики и мерки за подобряване 
качеството на образователния процес 

Януари  
2023 г. 

Директор 
 

Заседание 
№ 3 

1.Обсъждане и съгласуване на училищния план 
прием в І и V клас за учебната 2023/2024 год.  
2.Обсъждане на държавния план – прием след VІІ 
клас за 2023/2024 г. 

Януари  
2023 г. 

Директор 

Заседание 
№ 4 

1.Обсъждане и съгласуване разпределение на 
избираемите учебни часове (ИУЧ) в  учебните 
планове за І – ХІІ клас за учебна 2023/2024 г. 
2. Становище на проекта на бюджет за 2024 г., 
съдържащ обяснителна записка  с информация 
за: 
✓ очакваните приходи и разходи по видове; 
✓ параметрите, въз основа на които са 

формирани разходите за персонал; 
✓ списък на капиталовите разходи; 
✓ разпределение на бюджета по дейности; 
✓ основните ограничения при формиране на 

бюджета; 
✓ размера на целеви средства по видове; 
✓ размера на установеното към края на 2018 г. 

превишение на постъпления над плащания по 
бюджета на училището; 

✓ размера на собствените приходи и остатък от 
предходни години. 

Март 
2023 г. 

Директор 

Заседание 
№ 5 

Обсъждане и съгласуване избора от учителите на 
учебниците и учебните комплекти, които се 
предоставят за безвъзмездно ползване на 
учениците от І – VІІ  клас 

Март 
2023 г. 

Директор 

Заседание  
№ 6 

(Съвместно 
с ПС) 

Обсъждане и съгласуване на документи за 
учебната 2023/2024 г.: 
1.Стратегия за развитие на училището 
2.Училищни учебни планове 
3. Програма за превенция на ранното напускане 
на училище 
4. Програма за предоставяне на равни 
възможности и за приобщаване на децата и 
учениците от уязвими групи 
5. Етичен кодекс на училищната общност 

Септември 
2019 г. 

 



 


