ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ - ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ
ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ – ВАРНА ЗА УЧ. 2018/2019 ГОДИНА

Общественият съвет (ОС) е орган за подпомагане на развитието на
училището и за граждански контрол на управлението му.
През уч. 2018/2019г. 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. 2018/2019г. заседание на Обществения съвет бе
проведено на 25.10.2018г. На заседанието присъстваха членовете на
Обществения съвет /съгласно приложен Присъствен списък/, г-жа Галина
Германова – Директор на училището и г-н Румен Арабаджиев – Зам.
директор АСД и беше обсъдено Становище по отговор на писмо от
Община Варна с Рег. № ОМД 18001694ВН от 5.10.2018г., относно
преминаването на едносменен режим на обучение в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“.
Г-жа Германова запозна всички членове на съвета с проекта на
писмо-отговор на писмото от Община Варна с Рег. № ОМД 18001694ВН от

5.10.2018г., относно преминаването на едносменен режим на обучение в
ГПЧЕ „Йоан Екзарх“.
Общественият съвет към ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ дава положително
становище по проекта на писмо-отговор, адресирано до г-н Иван Портних
– Кмет на Община Варна, г-н Тодор Балабанов – Председател на
Общинския съвет и г-жа Лилия Христова – Директор на Дирекция
„Образование и младежки дейности“ – Община Варна.
На второто заседание на Обществения съвет, проведено на
10.01.2019г. 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 2018г. и становище
за бюджета за 2019г. Общественият съвет към ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ дава
положително становище за бюджета за 2019г.
Третото заседание на Обществения съвет бе проведено на
03.05.2019г. На заседанието присъстваха г-жа Дарина Маркова, г-н Р.
Арабаджиев и всички членове на Обществения съвет.
Г-жа Маркова представи идеята за кандидатстване по проект на
Национална програма по „Иновации в действие“ за обмен на иновативни
практики, по която бенефициентите ще могат да домакинстват или да
посетят друго училище за обмяна на опит.
Общественият съвет дава положително становище по направеното
предложение.
На четвъртото заседание от 03.07.2019г. всички членове на ОС се
запознаха с касовия отчет на бюджета на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за периода
1.01.2019 - 30.06.2019г. и дадоха положително становище.
19.09.2019г.

Председател на ОС: /п/
/Катя Антонова/

