
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ 
„ДИМИТЪР ТАЛЕВ“  

ЗА  
УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 
През учебната 2017/2018 година Обществения съвет проведе седем 
заседания както следва: 
 
 
I. Първото заседание за учебната година бе проведено на 06.10.2017 г. 

във връзка с:  
 

 Приемане на отчет на директора за изпълнение на Стратегия за развитие на ОУ 
„Димитър Талев“ през учебната 2016/2017 година – отчета е качен на видно място 
във фоайето на училището  

 Приемане на годишен отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 
2016/2017 година.  

 Представяне на тримесечен отчет на училището за изпълнението на бюджета към 
30 септември 2017 г. 

 

II. Участие в Коледния Базар - Бяха събрани средства за подпомагане на деца , по 
желание и решение на учениците .  
 

III. Второто заседание за учебната година бе проведено на 25.01.2018 г . 
във връзка с : обсъждане за вземане на решение на Обществения съвет, относно 
проученото мнение на родители за участието на учениците по проект Иновативни 
училища, в тази връзка  Общественият съвет декларира съгласието за участие на 
учениците, които ще бъдат приети в I и V клас през учебната 2018/2019 година, като 
задължително изискване към условията за кандидатстване на училището по проект 
„Иновативни училища“ 
На същото заседание бе приет и  годишния отчет за изпълнението на бюджета 2017 г. 
на ОУ „Димитър Талев“. 
 

IV. Третото заседание за учебната година бе проведено на 21.02.2018 г. 
във връзка с:   

  
 Представяне на анализ на Училищен план-прием за учебна 2018/2019 година и 

гласуване предложението на директора. 
 Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за 1 клас за учебна 

2018/2019 година.  

 
V.  Четвъртото заседание за учебната година бе проведено на 

30.04.2018 г. във връзка с: 

 Представяне на тримесечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018 г. 



 Представяне на проекта на бюджета за 2018 година на ОУ „Димитър Талев“  

 Председателят на ОС даде Становище относно изпълнението на бюджета. 
 

VI. Петото  заседание за учебната година бе проведено на 17.07.2018 г. 

във връзка с: 

  
 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.  

 Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г  

 Анализ на разходите към 30.06.2018 г.  

 Председателят на ОС даде Становище относно изпълнението на бюджета. 
 
 

VII. Шестото заседание за учебната година бе проведено на 27.07.2018 

г. във връзка със съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за 

2018/2019 учебна година за III и VII клас.  

 
VIII.  Седмото заседание за учебната година бе проведено на 04.09.2018 

г. във връзка със съгласуване на Училищните учебни планове за учебната 

2018/2019 г.  

 
 
Дейността на Обществения съвет е изцяло съобразена с Правилника и подпомага 
дейността и осигурява прозрачност в управлението на училището. 
 
 
С уважение: Елена Попова 
 
 
Председател на ОС към ОУ „Димитър Талев“ гр. Пловдив 
 

 

 

 


