
ОБIЦЕСТ$ЕН  СЪВЕ  Т  КЪМ  НТГ  - П1IОВдИВ  

ОТЧЕТ  
за  дейностга  през  учебната  2019/2020 година  

Общественият  съвет  в  НТГ  - Пловдив  е  създаден  със  заповед  на  
директора  на  НТГ  №  РД-О6-445/09.12.2019 г. като  орган  за  подпомагаке  на  
разsитието  на  училището  и  за  граждански  контрол  на  управлението  му. 

За  подбиране  на  членовете  на  обществения  съвет  бяха  проведени  
сьбрания  на  родителите  на  всички  паралелки, елед  които  на  събрание  на  
избраните  родители  бяха  определени  членовете  на  обществения  съвет  бяха  
определени  5 представители  на  родителите  и  резервни  членове. Със  
заповед  на  областния  управител  и  представител  на  финансирагиия  орган, 
със  заповед  на  началника  на  РУО  — Пловдив. 

От  създаването  си  до  момента. обществения  съвет  в  НТГ  изпълнява  
своите  функции, определени  в  Правилник  за  създаването, устройството  и  
дейността  на  обществените  съвети  към  детските  градини  и  училищата. 

На  първото  заседание  на  обществения  съвет, проведено  на  16 януари  
2020 година  беше  избран  председателят  на  обществения  съвет. Директоръ r 
на  гимназията  Славейка  Иванова  запозна  членовете  на  обществения  съвет  
с  изпълнението  на  делегирания  бюджет  на  гимназията  през  четвъртото  
т.римесечие  на  2019 година  и  с  предложението  за  разпределение  на  
средствата  от  установеното  в  края  на  предходната  година  превишение  на. 
гтостъпленията  над  плащанията  по  бюджета  на  училището. 

Становището  на  членовете  на  обществения  съвет  е, че  делегирания  
бюджет  е  изразходван  с  идеята  за  осигуряване  на  оптимални  условия  за  
обучение  на  учениците  и  добро  материално  стимулиране  на  учителите  и  
изразиха  становище  превишението  над  постъпленията, извън  целевите  
средства, да  бъде  разпределено  за  възнаграждения  на  персонала  и  
осигурителни  вноски. 

Членовете  на  обществения  съвет  се  включиха  в  тържественото  
чсстване  на  1 1 0-тата  годишнина  на  гимназията. 
съвет  към  Национална  rьрговска  rимназия  - Пловдив. 

На  11 март  се  проведе  ново  заседание  на  членовете  на  обществения  
съвет, в  присъствието  на  директора  на  гимназията  Славейка  Иванова. 

На  събранието  присъстваха  7-те  членове  на  обществения  съвет. 
Заседанието  се  проведе  в  присъствието  на  директора  на  гимназията  
Славейка  Иванова. 

Директорът  представи  проект  за  бюджет  на  училището  за  2020 
година  за  становище . 



Към  проекта  на  бюджет  директорът  представи  обяснителна  записка  
с  информация  за: 
1. очакваните  приходи  и  разходи  по  видове; 
2. параметрите, въз  основа  на  които  са  формирани  разходите  за  
персонал  - численост, размер  на  възнагражденията, другите  плащания  
за  персонал, осигурителни  вноски; 
З. списък  на  капиталовите  разходи; 
~. разлределение  на  бюджета  по  дейности; 
5. Основните  ограничения  при  формирането  на  бюджета; 
6. размера  на  целевите  средства  по  видове; 
7. размера  на  установеното  към  края  на  предходната  година  
rlревишение  на  постъпленията  над  плащанията  по  бюджета  на  
VЧИЛИЩет0; 
8. размера  на  собствените  приходи  и  остатък  от  предходни  години  

Членовете  на  обществения  съвет  изразиха  становище, че  проектът  за  
делеrиран  бюджет  е  разработен  с  идеята  за  осигуряване  на  оптимални  
условия  за  обучение  на  учениците  и  добро  мотивиране  на  учителите. 

По  време  на  онлайн  обучението  от  разстояние  по  повод  на  
епидемията  от  корона  вируса  Covid 19, периодично  от  РУО  — Пловдив  
беше  анкетиран  председателя  на  обществения  съвет  относно  качеството  на  
провехсданото  обучение, който  изрази  задоволството  си  от  успешното  
rlродължаваке  на  образователно-възпитателния  процес  от  разстояние. 

Подготовката  на  учебната  2020/2021 година  започна  преди  старта  на  
учебната  година. На  заседание  на  5 юли  2018 г. директорът  запозна  
членовете  на  обществения  съвет  с  ежегодния  отчет  за  изпълнение  на  
стратегията  за  раsвитие  на  училището. Присъстващите  изразиха  
становище, че  приемат  отчета  за  изпълнение  на  стратегията. Най-важкият  
п-Iол-ltнт  беше  изразеното  съгласие  с  предложения  училищен  учебен  план, 
кОИто  съчетава  желанията  на  учениците  и  възможностите  на  училището. 
Директорът  запозна  присъстващите  членове  на  обществения  съвет  с  
изпьлнението  на  делегирания  бюджет  за  второто  тримесечие  на  2020 
година. Отчетът  беше  приет  единодушно. 

Представителите  на  родителите  изразиха  задоволство  от  условията, 
при  които  се  обучават  децата  им  и  позитивната  атмосфера  в  училището. 

Председателят  на  обществения  съвет  участва  в  избора  на  нон  
директор  на  НТГ  — Пловдив. 

Изготвен  беше  отчет  за  дейността  на  обществения  съвет  през  
предходната  учебна  година. 

Членовете  на  обществения  съвет  през  цялата  учебна  година  
проявяваха  ангажираност  към  извънкласните  и  извънучилищните  дейности  
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в  гимназията, удовлетворение  от  успехите  на  учениците  и  насърчаваха  
д()брите  практики  в  училищния  живот. 

През  учебната  2019/2020 година  обществения  съвет  в  НТГ  - Пловдив  
изпълни  своите  функции  за  подпомагане  на  гимназията  и  контрол  на  
управлението  й. 


