ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ
СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. РУСЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
Общественият съвет към СУ „Васил Левски“ гр. Русе е орган за подпомагане на
развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. На 21.12.2016 г.
се проведе общо събрание за учредяване на Обществен съвет към СУ „Васил Левски“
гр. Русе. Присъстваха 51 родители, които определиха състава на Обществения съвет. В
състава на Обществения съвет бяха приети представители на финансиращия орган –
Община Русе, определени от кмета на общината и изявен общественик.
Състав на Обществения съвет към СУ „Васил Левски“ гр. Русе
1. Митко Николаев - родител
2. Емил Комитски - родител
3. Цветелина Петкова-Христова - родител
4. Лилия Георгиева - родител
5. Росица Минкова - родител
6. Петър Колев Петев - изявен общественик
7. Ина Антонова Георгиева - представител на община Русе
Резервни членове:
1. Силвия Коева - родител
2. Силвия Антимова - родител
3. Гинка Петрова - родител
4. Елеонора Иванова - родител
5. Веселина Митева - родител
6. Силвия Николова Маринова - представител община Русе
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 СУ „Васил Левски“ гр. Русе проведе общо 2 заседания.
На първото си заседание на 21.12.2016 г. Общественият съвет избра свой
председател и протоколчик, за което бе надлежно съставен протокол.
На 14.03.2017 г. се състоя второто заседание на Обществения съвет със следния
дневен ред:
1. Съгласуване на училищната униформа;
2. Съгласуване на избора на учебници за 1 и 5 клас за учебната 2017/2018 г.;
3. Съгласуване на училищния план-прием за I и V клас за учебната 2017/2018 г.;
4. Съгласуване на Бюджета на училището за 2017 год.

По т.1 Обществения съвет единодушно съгласува уеднаквената училищна
униформа, като избраха от предложените три модела ризи - бяла на сини и червени
райета.
По т.2 Обществения съвет съгласува следните учебници за І и V клас за учебната
2017/2018 год..
По т.3 Обществения съвет съгласува училищен план-прием I и V клас за
учебната 2017/2018 год.:
По т.4 Обществения съвет съгласува на Бюджета на училището за 2017 год..
На 29.08.2017 г. Общественият съвет проведе заседание и прие отчет за
дейността си за учебната 2016/2017 год..
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