
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ - ВАРНА 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  

ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ – ВАРНА ЗА УЧ. 2017/2018 ГОДИНА 

 

Общественият съвет (ОС) е орган за подпомагане на развитието на 

училището и за граждански контрол на управлението му.  

През уч. 2017/2018г. съставът на Обществения съвет е 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 

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 4 заседания. 

Първото за уч. 2017/2018г. заседание на Обществения съвет бе 

проведено на 24.10.2017г. На заседанието присъстваха всички членове на 

ОС и г-н Румен Арабаджиев – заместник-директор АСД и бяха обсъдени: 

- Правилник за дейността на училището; 

- Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2017г.; 

- Избор на родител за член на съвета за обществен мониторинг на 

проект на МОН „Твоят час“; 

- Предложение на г-жа Емилия Иванова, относно униформите на 

учениците в гимназията; 

 

 



На второто заседание на Обществения съвет, проведено на 

09.01.2018г. присъстваха г-жа Галина Германова – директор на ГПЧЕ 

„Йоан Екзарх“ и г-н Румен Арабаджиев – заместник-директор АСД и 

всички членове на съвета.  

Г-жа Германова представи отчета на бюджета за 2017г. и 

предложението за план-приема за уч. 2018/2019г., като посочи и мотивите 

за запазване на план-приема от предходната година, а именно: успешно 

осъществен план-прием за уч. 2017/2018г., нормална обезпеченост с 

педагогически специалисти и материално-техническа база, постигнати 

резултати в учебната работа.  

По предложение на Педагогическия съвет за уч.2018/2019г. е 

предвиден прием в 7 паралелки с по 26 бр. ученици в профил „Чужди 

езици“ . 

Третото заседание на Обществения съвет бе проведено на 

12.06.2018г. На заседанието бяха обсъдени и съгласувани училищните 

учебни планове за учениците от VIII и IX клас за учебната 2018/2019г. (вж. 

протокол № 6/12.06.2018г.). 

 Разгледана е и актуална информация по въпроса, свързан със смяна 

на доставчика на ученическите униформи за учебната 2018/2019г. 

 На четвъртото заседание от 19.07.2018г. всички членове на ОС се 

запознаха с касовия отчет на бюджета на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за периода 

1.01.2018 - 30.06.2018г. и дадоха положително становище. 

 

 

 

 

20.09.2018г.                                              Председател на ОС: /п/ 

           /Катя Антонова/ 


