
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  КЪМ 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА ЗА УЧЕБНАТА 

2021/2022 ГОДИНА 

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ „Стефан 

Караджа“ обхваща учебната 2021/2022 г. и се приема на основание чл. 17 

от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените 

съвети към детските градини и училищата. През указания период 

Общественият съвет проведе  своите редовни заседания. За учебната 

2021/2022г. са проведени общо 6 заседания. 

Общественият съвет на  ОУ „ Стефан Караджа“ през учебната 2021-2022   

година работи в следния състав: 

1.Айля Халил Идриз– председател 

2. Сенами Рашид-гл.експерт „Стопански дейности” – представител на  

Община Тутракан; 

3.Сезен Хасан Кадир 

4.Ашим Федаил Исмаил 

5. Нихат Юсеин Ахмед 

 Резервни членове: 

Тодорка Ангелова Енева-ст.експерт „МКБППМН“, гр.Тутракан; 

Юсние Ариф Мюзелеф.– резервен член на родителите. 

 

 



През указания период Общественият съвет проведе своите редовни 

заседания, за което  се събра и заседава осем пъти, като част от заседанията 

бяха проведени дистанционно поради усложнената епидемиологична 

ситуация във връзка с разпространението на вируса COVID-19.  

  На първото заседание на Обществения съвет за учебната 2021/2022 г 

бе приет и годишния отчет за дейността на съвета през учебната 2021/2022 

г. Впоследствие отчетът бе публично представен и обсъден с представители 

на родителската общност. Съветът обяви този ден за Ден на отворените 

врати и използва възможността за среща с родителите.  

Чрез провеждане на други 5 заседания през учебната 2021/2022 г. 

Общественият съвет реализира следните дейности: 

 Съгласувани бяха отчетите за разходването на бюджета за 

съответните тримесечия.Съгласуван бе бюджета на училището за 

2022 година; 

   изрази положително становище и подкрепи училищния план-прием 

за учебната 2022/2023 г.; 

 Общественият съвет съгласува предложението за учебници за, I клас, 

III и VII клас за учебната 2022/2023 година;  

 съгласува училищния план-прием за първи клас на учебната 

2022/2023 година .На същото заседание членовете на Обществения 

съвет се запознаха с предложението на Педагогическия съвет и 

съгласува списъка за учебници за I клас, III и VII клас за учебната 

2021/2022 година 

  На заседанието през април 2021 г. Обществения съвет съгласува 

училищен учебен план за учебната 2022/2023 година за I, ІІ, ІІІ, IV, V, 

VІ, VІІ клас. 

 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 –  

VII  клас през учебната 2021/2022 година. 

 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. 

 Представители на ОС участваха в създаването и приемането на етичния кодекс 

на училищната общност; 

 участваха в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за 

превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

     Извън нормативно определените си правомощия, през отчетния период 

Общественият съвет взе участие в мероприятия и инициативи, по покана на 

директора на училището, както следва: 

1. участие в усилената подготовка за откриване на учебната 

година и предстоящите лемонтни дейности  по училищната сграда със 

средствата , одобрени по ПМС №214/29.07.2022г. 

2. участва в церемонията по откриване на новата учебна 

година 2022/2023 г.; 

3. участие в различни мероприятия, празници, организирани 

от училищнот ръоводство. 

На заседанията присъстват всички членове на Обществения съвет и 

работят отговорно, като изказват своите становища и дават 

предложения за подобряване на работата в училището. 

Поканата се изпраща в изискуемия срок на електронната поща на 

членовете. Към нея се прибавят документите за обсъждане. Поканата 

за заседанията, както и протоколите от проведените заседания се 

публикуват на електронната страница на училището. 



Общественият съвет при ОУ „ Стефан Караджа“, с.Цар Самуил 

изпълнява задълженията си в съответствие с чл. 16 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата. 

Отчетена е активна дейност на членовете на обществения съвет 

към Основноучилище „Стефан Караджа“, с.Цар Самуил за учебната 

2021/2022 г. 

Освен постоянните членове на ОС , на всички заседания присъства 

и директорът на училището. 

         Председател на ОС, 

Айля Яхя 

17.10.2022 г. 

 


