
ОТЧЕТ  

за дейностга на Обществения сьвет при СУ„Христо Ботев “ с. 

Паисиево за учебната 2019-2020 г. 

Правно основание: чл. 17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата (ПСУДОСДГУ). 

Целта на настоящия отчет е да представи дейностите и организацията на работа на 

Обществения съвет при СУ„Христо Ботев “ с.Паисиево за посочения период, както и да се 

покаже как функционира гражданския контрол в управлението на училището. 

Общественият съвет при СУ„Христо Ботев “ с.Паисиево е създаден по реда на глава 

втора от ПСУДОСДГУ в състав,  както следва: 

Председател: Бирсен Ербил Рамадан 

Членове:        1. Гюляй Кадри Мехмед — представител на родителите; 

       2. Елиз Ридван Махмуд  - представител на родителите; 

                            3.Нуртен Махмуд Хикмет-представител на  родителите; 

       4.Йозлем Бейджан Хамид— представител на финансиращия орган — Община 

Дулово 

Резервни членове: 1. Дилбер Ибрям Шукри - представител на родителите; 

2. Гюлден Хайридин Юмер - представител на родителите; 

3. Хюлея Рейхан Осман - представител на родителите; 

4.Виждан Рафет Мустафа - представител на родителите; 

5.Гьонюл Ахмед Рушид- представител на родителите. 

На пьрвото заседание — на 24.10.2019г.: 

1. Избор на председател на  обществения съвет — г-жа  Бирсен Ербил. 

2. Запознаване с дейността на обществения съвет и организацията на работата му. 

3. Запознаване на членовете на обществения съвет с писмо на МОН относно събирането на 

средства от родителите и учениците в училищата. 

Бяха обсъдени и други текущи въпроси и уточнения, като: 

 Директора изпраща до членовете на Съвета материали за всяко следващо заседание от 3 

до 5 дни по-рано; 

 На всяко тримесечие, подготвя и изпраща по електронна поща документацията по отчета 

на бюджета, а с уведомителю писмо кани на представянето му пред ПС и председателите 

на Обществения съвет  

/запознаване


  Директора присъства на заседанията на Съвета когато ако бъде поканен от неговия 

председател; 

 

На второто заседание — на 19.12.2019г.: 

1.Избор на представители на родителите за председател , членове и резервни членове на 

обществения съвет към училището. 

Председател: Бирсен Ербил Рамадан 

Членове:        1. Гюляй Кадри Мехмед — представител на родителите; 

       2. Елиз Ридван Махмуд  - представител на родителите; 

                            3.Нуртен Махмуд Хикмет-представител на  родителите; 

       4.Йозлем Бейджан Хамид— представител на финансиращия орган — Община 

Дулово 

Резервни членове: 1. Дилбер Ибрям Шукри - представител на родителите; 

2. Гюлден Хайридин Юмер - представител на родителите; 

3. Хюлея Рейхан Осман - представител на родителите; 

4.Виждан Рафет Мустафа - представител на родителите; 

                               5.Гьонюл Ахмед Рушид- представител на родителите 

2.Определи и изработи правила за работа. 

 

На третото заседание — 15.01.2020г.: 

1. Отчет на изпълнение на Бюджет 2019г 

2. Прие и съгласува предложението на директора за държавния  план –прием за учебната 

2020-2021г. 

На четвърто заседание — 12.03.2020г.: 

1. Прие и съгласува мотивираните предложения на учителите за избор на учебници 

по учебни предмети за учебната 2020-2021 г.; 

2. Прие и съгласува предложението на директора за план-приема през учебната 

2020/2021 година в 1. клас, осигуряването на едносменен режим и целодневна организация на 

учебния ден. 

3. Прие и съгласува учебния план за учениците , които през учебната 2020/2021 г. ще 

бъдат в 1 клас. 



На петото заседание —02.07.2020г.: 

1. Гласува за представител на обществения съвет, който ще вземе участие като член 

в комисията по провеждане на конкурса за длъжността директор на СУ „Христо Ботев“ с. 

Паисиево – Бирсен Ербил Рамадан. 

На това заседание бяха отправени въпроси от членовете на Обществения съвет за 

готовностга на училището за новата учебна година: режим на обучение, наличност на гориво за 

отоплителния сезон, проекти, обезпеченост с учители и др. 

Като обобщение може да се подчертае факта, че за посочения период от създаването на 

Обществения съвет при СУ „Христо Ботев“ — Паисиево до момента, взаимодействието между 

училището и Съвета премина при засилено и отговорно сътрудничество, а това е показателно за 

по-добри резултати при управлението на училището. 

Изготвил:Бирсен Рамадан 

Председател на Обществения съвет 

 към СУ „Христо Ботев“ — Паисиево 


