ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ - ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ
ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ – ВАРНА ЗА УЧ. 2016/2017 ГОДИНА

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на
училището и за граждански контрол на управлението му.
На 18.10.2016 г. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ гр. Варна бяха проведени
родителски срещи за избор на представители от всяка паралелка за участие
в събрание за учредяване на Обществен съвет към ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ гр.
Варна. От всяка паралелка бяха излъчени представители за участие в
събранието, което се проведе на 20.12.2016 г. Присъстваха 40 родители и
представител на финансиращия орган – Община Варна, определен от кмета
на общината, които определиха състава на Обществения съвет, както
следва:
Редовни членове
1. Катя Антонова – родител
2. Елисавета Цветкова – родител
3. Анна Петрова – родител
4. Мая Василева - родител
5. Стефанка Петрова – родител
6. Емилия Иванова – родител
7. Радка Радославова – представител на Община Варна
Резервни членове
1. Маргарита Георгиева – родител
2. Мирослава Калчева – родител
3. Нели Георгиева – родител
След проведено обсъждане между членовете на съвета на първото си
заседание на 20.12.2016 г. Общественият съвет избра за свой председател
г-жа Катя Антонова – представител на родителите на учениците от VIII в
клас (вж. протокол №1/20.12.2016г.).
В изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата, Общественият съвет към ГПЧЕ „Йоан
Екзарх“ – Варна проведе общо 3 заседания.

Второто заседание на Обществения съвет бе проведено на
16.03.2017г. На заседанието присъстваха г-жа Ива Стоянова – заместникдиректор УД, г-н Румен Арабаджиев – заместник-директор АСД, г-жа
Марияна Мадоян – гл. счетоводител и всички членове на съвета.
На заседанието бяха обсъдени и взети решения по отношение на:
- отчета на бюджета за финансовата 2016г.;
- предложението за разпределение на бюджета на училището за
2017г.;
- държавния план-прием за учебната 2017/2018г.;
- заповед № РД 06-107/02.02.2017г на Началника на РУО-Варна (вж.
протокол №2/16.03.2017г.).
Третото заседание на Обществения съвет бе проведено на
10.07.2017г. На заседанието присъстваха всички членове на съвета, г-жа
Ива Стоянова и г-жа Дарина Маркова – заместник-директори по учебната
дейност.
На заседанието бяха разгледани и обсъдени новите учебни програми
за уч. 2017/2018г. за VIII клас (вж. протокол № 3/10.07.2017г.).
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