
ГОДИLllЕН  ДОКЛАД  ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩЕСВЕН  СЪВЕТ  

КЪМ  ОУ  „ИВАН  ВАЗОВ " 

ЗА  УЧЕБНАТА  2016-2017 ГОДИНА  

През  учебната  2016 - 2017 година  Обществения  съвет  към  ОУ  „Иван  Вазов" проведе  седем  
заседания  на  които  бяха  взети  следните  решения : 

➢ Избор  на  членове  и  резервни  членове , председател  обществения  съвет ; 

➢ Избор  на  изпълнител  по  договор  с  предмет  „Доставка  на  закуски  за  деца  от  подготвителни  
групи  и  за  учениците  от  първи  до  четвърти  клас  на  ОУ  „Иван  Вазов ", гр . Русе"; 

➢ Одобряване  на  финансовите  отчети  за  изпълнение  на  бюджета  на  ОУ  „Иван  Вазов" за  
периода  01.01.2016 - 31.12.2016 г . и  първо  тримесечие  на  2017 година ; 

➢ Приемане  на  проект  за  кандидатстване  на  ОУ  „Иван  Вазов" за  иновативно  училище ; 

➢ Приемане  на  училищен  учебен  план  и  училищна  програма  за  2017/2018 учебна  година  за  
първи , втори  и  пети  клас , във  връзка  с  кандидатстване  на  ОУ  „Иван  Вазов" за  иновативно  
училище ; 

➢ Съгласуване  на  разпределението  на  средствата  от  установеното  в  края  на  предходната  
година  превишение  на  посrьпленията  над  плащанията  по  бюджета  на  училището  за  2017 
година  и  одобрение  на  проекта  на  бюджета  на  ОУ  „Иван  Вазов" за  2017 година ; 

, 
➢ Становище  за  училищен  план  - прием  по  чл . 143, ал . 1 за  2017/2018 учебна  година ; 

➢ Съгласуване  на  избраните  от  учителите  в  училището  учебници  и  учебни  комплекти , които  
се  предоставят  за  безвъзмездно  ползване  от  учениците  от  I до  VII клас  и  децата  от  
подготвителните  групи  за  учебната  2017/2018 година ; 

➢ Избор  на  доставчици  по  схеми  на  Държавен  фонд  „Земеделие " - ,,Училищен  плод" ц  
„Училищно  мляко ` ; 	 ' 

➢ Избор  на  представители  за  участие  в  съвет  за  обществен  мониторинг  по  проект  
BGO5M20P001-2.004-0004 „Развитие  на  способностите  на  учениците  и  повишаване  
мотивацията  им  за  учене  чрез  дейносТи , развиващи  специфични  знания , умения  и  
компетентности  (ТВОЯТ  ЧАС ) - фаза  I` ; 

Изготвил : 

д-р  инж . Стоян  Янев  

Председател  на  Обществения 	, 

съвет  към  ОУ „ Иван  Вазов " - Русе  

.,. 


