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Отчет за 

дейността на Обществения съвет 

при ГПЧЕ „Симеон Радев“ Перник 

за учебната 2016/2017 г. 

 

Общественият съвет към ГПЧЕ „Симеон Радев“ Перник е орган за 

подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на 

управлението му. 

Ръководството на училището обяви на интернет сайта си покана до 

всички родители на ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ Перник за 

родителски срещи за избор на представители от всяка една паралелка за 

участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към ГПЧЕ „Симеон 

Радев“ Перник. В резултат на това от всяка паралелка бяха излъчени по 

двама представители (един основен и един резервен) за участие в 

събранието, което се състоя на 27.10.2016 г. Присъстваха  родители и 

представител на финансиращия орган – Община Перник, определен от 

кмета на общината, които избраха състава на Обществения съвет, както 

следва: 

1.  Владислав Караилиев – зам.кмет – представител на Община Перник , 

по право (съгласно чл. 14 от Правилника за създаването, устройството 

и дейността на оществените съвети към детските градини и училищата  

и Приложение към  Зап.№ 2341/27.10.2016г. на  Кмета Община 

Перник) 

2. Лилия Стойчева - родител 

3. Ирина Китанова - родител 

4. Емилия Стоянова - родител 

5. Аделина Владимирова - родител 

6. Стефан Крумов - родител 

7. Биляна Петрова - родител 

 

http://www.simeonradev.org/


На събранието на родителите се излъчиха и 3-ма резервни членове, 

родители на ученици от училището. 

1. Даниела Мицева – началник отдел “Инвестиции, екология и 

озеленяване“ 

2. Сибила Борисова - родител 

3. Людмила Митева – родител 

За председател на Обществения съвет  след гласуване бе избрана г-жа 

Лилия Стойчева . 

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 „Симеон 

Радев“ Перник проведе общо 8 заседания. 

На заседанията на Общественият съвет се разглеждаха : 

 Предложение за училищния държавен план-прием за учебната 

2017/2018 г.; 

 Проект за бюджет на ГПЧЕ „Симеон Радев“ Перник за учебната 

2017/2018 година. 

 Отчет на изпълнението на бюджета за съответните тримесечия; 

 Съгласуване на училищния учебен план за 8-ми клас за учебната 

2017/2018 г. 

 Утвърждаване на учебниците за учебната 2017/2018 г. 

 Одобряване на стратегията за развитие на ГПЧЕ „С.Радев“ за учебната 

2017/2018 г. 

 Създаване и приемане на Етичен кодекс 

 Избор на член от ОС  за представител в Съвета „Твоят час“ 

 Включване в ОС на представител на КРИБ 

 Съгласуване учебния план за 8-ми е клас /паралелка 

„Екскурзоводство“ с интензивно изучаване на френски език/ 

 Съгласуване на индивидуалния учебен план на Светослав Руменов 

Йорданов – 10 б клас 

 Отчет за дейносттта на съвета за учебната 2016/2017 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

     /Л.Стойчева/ 


