
ОТЧЕТ 

НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

КЪМ  ПМГ „ ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

Обществения съвет към  ПМГ „ Яне Сандански „ е орган за подпомагане на 

развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. Учреден е  на 

15.12.2016г. на събрание на родителите във връзка с чл.265, ал.1 от ЗПУО.  

 

Съставът на Обществения съвет е следният: 

Мария Бозукова – председател 

Мила Сарандева – секретар 

Марияна Устаилиева – член 

Стоянка Боцева – член 

Стефка Белчева – член 

Биляна Гебрелиева – член 

Благомир Томов – член 

Екатерина Манолева – резервен член 

Нермина Кежова – резервен член 

Ангел Зайков – резервен член 

 

 През учебната 2016/2017г. са поведени 7 заседания на обществения съвет към ПМГ 

„ Яне Сандански „ ,гр. Гоце Делчев. Преди всяко заседание към членовете на съвета са 

отправени покани и съобщения на електронната страница на училището. 

Предварително са изпращани материалите, с които да се запознаят преди насроченото 

заседание.  

На първото си заседание от 15.12.2016г. общественият съвет избра свое ръководство  

/ председател и секретар / , членове и резервни членове. Съгласува се предложение 

на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 

година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището, 

съобразно определени критерии.  

На второто си заседание от 23.01.2017г. се одобри отчета по изпълнението на 

бюджета на ПМГ „ Яне Сандански „ за 2016г.  

На третото си заседание от 28.02.2017г. се даде становище за разпределението на 

бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи на ПМГ „ Яне Сандански „ за 

2017г. 

На четвъртото си заседание от 13.03.2017г. общественият съвет съгласува избора на 

учителите на учебници за 5 клас за учебната 2017/2018г. 

     На петото си заседание от 19.06.2017г. общественият съвет съгласува учебните 

планове за ученици, които ще бъдат в V клас през учебната 2017/2018 г. и учебните 

планове за ученици, които ще бъдат в VIII клас през учебната 2017/2018 г. 

На шестото си заседание от 07.07.2017г. одобри отчета на бюджет 2017 на ПМГ „ 

Яне Сандански „ за второто тримесечие. 

На седмото си заседание от 04.09.2017г. Общественият съвет съгласува избора на 

учебници за безвъзмездно ползване за 6 клас и на учебници за 8 клас през учебната 

2017/2018г. Приема отчета на директора за изпълнение на плана за реализация на 

Стратегията за развитие на ПМГ „ Яне Сандански „ през учебната 2016/2017г. Одобри 

се актуализираната Стратегия за развитие на ПМГ „ Яне Сандански „ и план за 

изпълнението й през учебната 2017/2018г. Съгласува се Етичният кодекс на ПМГ „ Яне 

Сандански „. 

Обсъдиха се програмите за превенция на ранното напускане на училище и за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи. 

 


