ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ - ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ
ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ – ВАРНА ЗА УЧ. 2020/2021 ГОДИНА

Общественият съвет (ОС) е орган за подпомагане на развитието на
училището и за граждански контрол на управлението му.
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 четири заседания.
Първото за уч. 2020/2021г. заседание на Обществения съвет бе
проведено на 11.11.2020г. 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 решение на Педагогическия
съвет на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за обучение от разстояние до 22.11.2020г.
Всички членове на съвета подкрепиха решението на Педагогическия съвет
за обучение от разстояние до 22.11.2020г.
На второто заседание на Обществения съвет, проведено на
07.01.2021г. 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 2020г. и становище
за държавния план прием за учебната 2021/2022г. Общественият съвет към
ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ даде положително становище за отчета бюджета за
2020г. и за предложения държавен план-прием.
Третото заседание на Обществения съвет бе проведено на
15.04.2021г.. На заседанието присъстваха г-н Р. Арабаджиев и всички
членове на Обществения съвет.

На заседанието всички членове на Съвета се запознаха с касовия
отчет на бюджета на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за първото тримесечие на 2021г.
и дадоха положително становище.
Представено беше и становище по бюджета за 2022г. Общественият
съвет към ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ даде положително становище по бюджета
за 2022г.
Четвъртото заседание на Обществения съвет бе проведено на
15.07.2021г. На заседанието присъстваха г-н Р. Арабаджиев и всички
членове на Обществения съвет.
Присъстващите се запознаха с касовия отчет на бюджета на ГПЧЕ
„Йоан Екзарх“ за второто тримесечие на 2021г. и дадоха положително
становище.
Представени бяха за съгласуване училищни учебни планове за
учебната 2021/2022г. Членовете на съвета дадоха положително становище.
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