О С Н О В Н О У Ч И П И 1Т 1Е " Х Р И С Т О Б О Т Е В "
град Асеновград ул. "Цар Иван Асен II" № 2 тел/факс: 0331/6-22-80

ПОКАНА
от Лилия Йорданова Венева
директор на ОУ „Христо Ботев“ гр. Асеновград
О Т Н О С Н О : Участие в събрание за избор на нов Обществен съвет

на ОУ „Христо Ботев“-А сеновград

УВАЖ АЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че на 18.11.2019 г. от 17.30 ч. в учителската стая
на училището ще се проведе събрание на избраните представители от
паралелките при следния дневен ред:
1.

Избор на членове за обществен съвет.

2.

Избор на резервни членове за обществен съвет.

Моля всички родители, представители на паралелките, да се
запознаят с правомощ ията на обществения съвет. Информацията е
налична на страницата на МОН ( http://mon.bgl - нормативни актове правилници и на интернет страницата на училището( http://www.hristobotev.asenovgrad-bg.com/) - за родители.
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ"-АСЕНОВГРАД
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 18.11.2019 год. , от 17,30 ч, на основание чл. 265, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 9, ал.1, 2 и 4
от Правилника за дейността на училището, в учителската стая на ОУ
„Христо Ботев" - Асеновград, под ръководството на г-жа Лилия Венева
- директор на училището, се проведе СЪБРАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ". Присъстваха 2 8 /двадесет
и осем/ представители на родителите, излъчени на събрания по
паралелки, г-н Атанас Тошев - представител на финансиращия орган Община Асеновград, определен със заповед N9 А - 1820/ 13.09.2019 на
кмета на Общината, и г-жа Мария Кръстева -З Д У Д на училището.
На присъстващите бе предложен следният ДНЕВЕН РЕД за
протичане на учредителното събрание:
1.
Запознаване на присъстващите с ПРАВИЛНИКА за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските
градини и училищата /Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., издаден от
министъра на образованието и науката/.
2.
Избор на състав на Обществения съвет
3.
Организационни въпроси
Дневният ред бе приет единодушно - 28 гласа „ЗА"
Преди началото на дискусията по сформирането на Обществения
съвет, на основание чл. 10, ал. 1 от ПРАВИЛНИКА, г-жа Л. Венева
съобщи на присъстващите, че със своя заповед N9 РД 10-247 /
18.11.2019 е определила за лице, което ще води протокола на
днешното събрание, г-жа Мария
Кръстева, зам.-директор на
училището. На присъстващите бе предложено собственоръчно да
впишат имената си и да се подпишат в ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК, който ще
е неразделна част от настоящия протокол.

По 1т. от дневния ред г-жа Лилия Венева запозна присъстващите
родители със съдържанието на ПРАВИЛНИКА за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските
градини и училищата. Обърнато бе внимание на текста от ЗПУО и
Правилника, че Общественият съвет е орган за подпомагане на
развитието на училището и за граждански контрол на управлението му,
от което следват и функциите, разписани от законодателя.
Представени бяха правата и задълженията на членовете на
Обществения съвет, подчертани бяха и разликите в спецификите между
органите „Училищно настоятелство" и „Обществен съвет"
На предложението на г-жа Венева за въпроси по Правилника
такива нямаше и се премина към Избор на състав на ОС.
По 2т. от дневния ред г-жа Венева отново припомни условията,
които трябва да бъдат спазени при избор на състав на ОС, както следва:
• По отношение на броя на членовете - чл.6, ал.1, т.2 и ал. 2
за ОУ „Христо Ботев" като училище с до 500 ученици - г-жа
Венева определи съставът на Обществения съвет да бъде от
5 /петима/ членове.
• От тях - задължителна квота на финансиращия орган - 1
/един/ член и 4 /четирима/ представители на родителите
• Избор и на резервни членове - поредността им на
заместване ще зависи от броя на получените гласове. При
равен брой гласове заместването се осъществява по жребий,
/чл. 9, ал. 3 от Правилника/
• Спазване на условията по чл.5 от ПРАВИЛНИКА
• Начин на гласуване - явно, с вдигане на ръка
Постъпиха следните предложения за членове на съвета:
Г-жа Ваня Сенина предложи за член на ОС г-жа Даниела Танева и
г-жа Ана Врагова, г-жа Даниела Танева предложи г-жа В. Сенина и г-жа.
Стела Посева, г-жа Марияна Бенова предложи г -ж а Мариела
Читакова, г-жа Михаела Илиева предложи г-жа Соня Христоскова и
Величка Халилкова, г-жа Маринела Читакова предложи за член на ОС
г-жа Валентина Стойчева. Г- жа Елица Дичева предложи за член на
състава на ОС г-жа Михаела Арабова.
При проведеното явно гласуване се получиха следните резултати
за членове на Обществения съвет от квотата на родителите:

1.
2.
3.
4.

Даниела Танева Валентина СтойчеваАна Врагова Михаела Арабова -

28
28
27
26

гласа „за";
гласа „за";
гласа „за";
гласа „за".

Въз основа на получените резултати Даниела Танева, Валентина
Стойчева, Ана Врагова и Михаела Арабова са избрани за редовни
членове на Обществения съвет. Пети член на ОС към ОУ „Христо Ботев"
е г-н Атанас Тошев - директор на Дирекция „СБСКЕ" към Община
Асеновград, представител на финансиращия орган.
За резервни членове резултатите са следните:
1. Величка Халилкова 24 гласа „за";
2. Стела Посева 22 гласа „за";
3. Мариела Читакова 21 гласа „за";
4. Ваня Сенина 14 гласа „за".
Въз основа на получените резултати Величка Халилкова, Стела
Посева, Мариела Читакова и Ваня Сенина са избрани за резервни
членове на ОС. Броят на получените гласове определя и поредността на
заместване, както следва - първа е г-жа В. Халилкова, втора - С. Посева,
трета - М. Читакова и четвърта - Ваня Сенина.
На основание чл. 14, ал. 2 от ПРАВИЛНИКА членовете на ОС се
определят за срок от три години - от 02.12.2019 г. до 30.11.2022 г.
По т. 3 от дневния ред на основание чл. 5 ал. 2 от ПРАВИЛНИКА на
избраните редовни и резервни членове на Обществения съвет бе
предложено да попълнят декларация, с която да удостоверят липсата
на обстоятелства по чл. 5, ал. 1, т.1-3 на същия ПРАВИЛНИК.
На редовните членове на ОС бе предложено след приключване
на учредителното събрание да проведат първото си заседание за избор
на председател .
Поради изчерпване на дневния ред събранието (
Съставил протокола

Директор:
/л

О С Н О В Н О У Ч И Л И Щ Е "ХРИ СТО Б О Т Е В "
град Асеновград ул. "Цар Иван Асен II" № 2 тел/факс: 0331 / 6-22-80

Изх. № РД-25-195
06.01.2020 год.
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ПОКАНА
от Лилия Йорданова Венева
директор на ОУ „Христо Ботев“, Асеновград

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 4 и т. 10 от Правилника за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата, каня Обществения съвет към училището да се запознае и да
даде становище по:
1. Отчета за изпълнение на бюджета на училището за 2019 год.
2. Разпределението на средствата от установеното превишение на постъпленията
над плащанията по бюджета на ОУ „Христо Ботев“.
3. План-приема за ПГ за 2020/2021 учебна година.
Срещата ще се състои в кабинета на директора на 14.01.2020 г. от 17.00 часа.
Приложение:
1. Отчет за изпълнение на бюджета на училището за 2019 год.
2. Разпределение на средствата от установеното превишение на постъпленията
над плащанията по бюджета на ОУ „Христо Ботев“.
3. План-прием за ПГ за 2020/2021 учебна година.
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О С Н О В Н О У Ч И Л Щ Т 11 " Х Р И С Т О Б О Т Е В "
град Асеновград ул. "Цар Иван Асен II" № 2 тел/факс: 0331 / 6-22-80

Изх. № РД-25-279
04.03.2020 год.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ПОКАНА
от Лилия Йорданова Венева
директор на ОУ „Христо Ботев“ гр. Асеновград

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 4, т. 8 и т. 10 от Правилника за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата, моля Общественият съвет към училището
да даде становище по приложения план-прием за учебната 2020/2021
год., разпределението на бюджета за 2020 год. по дейности и избора на
учебници за първи, втори, пети и шести клас за 2020/2021 учебна година.
Във връзка с гореизложеното, очакваме становището на обществения съвет
до 18.03.2020 г.
Прилагам: '
1. Разпределение на бюджета по параграфи за 2020 год.
2. Предложение за план-прием за 2020-2021 год.
3. Предложение на учителите за избор на учебници за първи, втори,
пети и шести клас за 2020/2021 учебна година.
Приложения: съгласно текста.

ЛИЛИЯ ВЕНЕВ,
Директор на ОУ
гр. Асеновград
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О С Н О В Н О У Ч И Л И Щ Е "ХРИ СТО Б О Т Е В "
град А сеновград ул. "Ц ар И ван Асен II" № 2 тел/ф акс: 0331/6-22-80

Изх. № РД-25- 300
03.04.2020год.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ПОКАНА
о г Лилия Йорданова Венева
директор на ОУ „Христо Ботев“ гр. Асеновград

Относно: становище по изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на задължението ми по чл. 291 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1,
т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата, моля
общественият съвет към училището да даде становище по приложения
отчет на бюджета на училището за първото тримесечие на 2020 год.
Във връзка с гореизложеното, очакваме становището на обществения съвет
до 13.04.2020 г.
Прилагам копие от отчета за изпълнение на училищния бюджет за I -во
тримесечие на 2020 г.
Приложение: съгласно т е к с Ат /а Ci
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Директор на О У „Христо Ботев“
гр. Асеновград

О С Н О В Н О У Ч И Л И Щ Е "ХРИ СТО Б О Т Е В "
град Асеновград ул. "Цар Иван Асен И" № 2

т е л /ф а к с :

0331 / 6-22-80

Изх. №. РД-25- 544
03.07.2020год.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ПОКАНА
от Лилия Йорданова Венева
директор на ОУ „Христо Ботев“ гр. Асеновград

Относно: становище по изпълнение на бюджета за Н-ро тримесечие на 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на задължението ми по чл. 291 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1,
т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на
обществените' съвети към детските градини и училищата, моля
общественият съвет към училището, да даде становище по приложения
отчет на бюджета на училището за първото тримесечие на 2020 год.
Във връзка с гореизложеното, очакваме становището на обществения съвет
до 13.07.2020 г.
Прилагам копие от отчета за изпълнение на училищния бюджет за II -ро
тримесечие на 2020 г.
Приложение: съгласно текста.

ЛИЛИЯ ВЕНЕВА
/
л \ рЕ У
Директор на ОУ „Христо Ботев“
гр. Асеновград
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О С Н О В Н О У Ч И Л И Щ Е "ХРИ СТО Б О Т Е В "
град Асеновград ул. "Цар Иван Асен II" № 2 тел/факс: 0331 / 6-22-80

Изх. № ОС-1-593
31.08.2020 год.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ПОКАНА
от Лилия Йорданова Венева
Директор на ОУ „Христо Ботев“ гр. Асеновград

Относно; съгласуване на училищния учебен план за 2020/2021 г., на годишния
отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на училището и на Стратегията
за развитие на училището през 2020-2024 г..

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на задължението ми по чл.269 ал. 1 т.1, т. 6 от ЗПУО и
чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Правилника за създаването, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,
моля Общественият съвет да съгласува училищния учебен план за
2020/2021 учебна година, отчета за изпълнение на плана към Стратегията
за развитие на училището за 2019 и 2020 год. и да одобри Стратегията за
развитие на училището за 2020 - 2024 год.
Във връзка с гореизложеното, очакваме становището на обществения съвет
до 02.09.2020 г.
Прилагам копие от
Училищния учебен план, копие от отчета за
изпълнение на плана към Стратегията за развитие на училището за 2019 и
2020 год. и копие от Стратегия^^аиразвитие на училището за 2020 - 2024
Г°Д-

. ,

ЛИЛИЯ ВЕНЕВА
Директор на ОУ „Хрисг
гр. Асеновград
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О С Н О В Н О У Ч И Л И Щ Е "ХРИ СТО Б О Т Е В "
Асеновград ул. "Цар Иван Асен II" № 2 тел.: 0331 / 6-22-80

Изх. № РД-25-13
30.09.2020 год.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ПОКАНА
от Лилия Йорданова Венева
директор на ОУ „Христо Ботев“ - Асеновград

Относно: становище по изпълнение на бюджета за Ш-то тримесечие на 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на задължението ми по чл. 291 от ЗПУО във връзка с
чл. 269 ал. 1 т. 4 от ЗПОУ и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Правилника за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата, моля общественият съвет към училището да даде становище
по приложения отчет на бюджета на училището за третото тримесечие на
2020 год.
Във връзка с' гореизложеното, очакваме становището на обществения съвет
до 07.10.2020 г.
Прилагам копие от отчета за изпълнение на училищния бюджет за III -то
тримесечие на 2020 г.
Приложение: съглас

ЛИЛИЯ ВЕНЕВА
Директор
на ОУ „Христо Бо\

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪ М ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. АСЕНОВГРАД

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ", АСЕНОВГРАД
ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА
Общественият съвет към ОУ „Христо Ботев" е орган за подпомагане
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 ОУ „Христо Ботев" проведе общо 7
заседания за учебната 2019-2020 година.
1. На първото си заседание на 07.10.2019 г. Общественият съвет,
действащ до 17.11.2020 год. одобри отчета на Директора за изпълнение на
бюджета за третото тримесечие на 2019 г.
2. На 18.11.2019 год. беше проведено събрание за създаване на
Обществен съвет към ОУ „Христо Ботев“.
3. На първото си заседание новият Обществен съвет избра председател и
секретар.
4. На 14.01.2020 г. Общественият съвет проведе заседание на което:
♦♦♦ Одобри отчета за изпълнение на бюджета на училището за 2019 год.
♦> Съгласува предложението на директора за разпределение на;
средствата от установеното към края на 2019 год. превишение на
постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
♦♦♦ Одобри предложения план-прием за ПГ за 2020/2021 год.
5. На заседанието си от 16.03.2020 год. ОС одобри:
❖ План-приема на ученици от I и V клас за учебната 2020/2021 год.

❖ Разпределението на средствата по бюджета на училището за 2020 г.
❖ Избора на учителите за учебници и помагала за първи клас за
2020/2021 год.
6.

На заседанието си от 10.04.2020 год. ОС одобри представения от

директора на училището отчет на бюджета на училището за първото
тримесечие на 2020 год.
1. На 02.09.2020 год. беше съгласуван Училищния учебен план за
2020/2021 год., отчета за изпълнение на плана към Стратегията за развитие
на училището за периоа2019-2020 год. и беше одобрена Стратегията за
развитие на училището за периода 2020-2024 година.
През изминалата учебна 2019/2020 година Общественият съвет към
ОУ „Христо Ботев" участва в дейността на училището, доколкото това беше
възможно в условията на СОУГО 19. При срещите с ръководството на
училището членовете на Обществения съвет се запознаваха с бюджета, планприема, новите учебни планове, избора на учебници и учебни помагала и

