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НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ НА ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, 

ГР. ПЪРВОМАЙ 

 

В изпълнение на чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 

7, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата, на основание чл. 7, ал. 3 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и чл. 259, 

ал. 1 от ЗПУО, Ви информираме, че на 17.11.2022 г. от 17:30 в актовата зала на училището – 

етаж 3 северно крило, ще се проведе общо събрание на родителите, за излъчване на 

представители на родителите в обществения съвет към ПГСС „Васил Левски”, гр. 

Първомай. 

 

Дейност на обществения съвет и организация на работа 

Общественият съвет на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай: 

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора 

за изпълнението й; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция 

на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз 

основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и 

инспектирането на училището; 

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 

разходи, както и за отчета за изпълнението му само за средствата, получавани от държавния 

бюджет; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 

училището; 

6. съгласува училищния учебен план; 

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при 

условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; 

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 

10. дава становище по план-приема; 

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната 

общност; 

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността 

„директор“ в държавните и общинските детски градини и училища; 

13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен 

глас. 

14.Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на 

педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или кмета на общината. 

15.При неодобрение от обществения съвет на стратегията и УУП те се връщат с мотиви за 

повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият 

съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение 

16.В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет 

проекта на бюджет на училището за становище. 

17.Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година. 
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18.На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с 

обикновено мнозинство. 

19.Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

 

Създаване на Обществения съвет 

Брой на членовете на обществения съвет на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай - 5(пет). 

Брой на резервните членове на обществения съвет на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай - 

3(трима). 

Структура на съвета: 

-Представител на финансиращия орган община Първомай – 1, определен със заповед на кмета; 

-Представител на работодателите – 1, определен с писмо на областния управител на област 

Пловдив до началника на РУО Пловдив и по предложение на работодателските организации; 

-Представители на родителите – 3, излъчват се от общото събрание на родителите; 

-Резервни членове: 

-представител на финансиращия орган община Първомай – 1, определен със заповед на 

кмета; 

-представител на работодателите – 1, определен с писмо на областния управител на област 

Пловдив до началника на РУО Пловдив и по предложение на работодателските организации; 

-представител на родителите – 2, излъчват се от общото събрание на родителите; 

Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно. 

Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е: 

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; 

2. член на настоятелството на училището; 

3. в трудово или облигационно правоотношение с училището, изпълнител или в трудово 

правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището.  

Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на 

обстоятелствата. 

В събранието и/или в срещите на родителите може да участва с право на глас само един  

родител на ученик. 

За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на  

ученик в училището 

Поименният състав на обществения съвет се определя със заповед на директора въз основа 

на протокола от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от 

финансиращия орган и от областния управител. В заповедта се включват и резервните членове на 

обществения съвет. 

Членовете на обществения съвет се определят за срок до три години. 

Едно лице може да участва в състави на обществения съвет не повече от шест години. 

В едномесечен срок преди изтичане на срока директорът организира конституирането на 

нов състав на обществения съвет. 

Промяна в състава на обществения съвет преди изтичане на срока се прави: 

1. при отписване или завършване на ученика, чийто родител е член на обществения съвет; 

2. след писмено заявление до директора на училището от представител на родителите; 

3. след писмено уведомление от финансиращия орган или от областния управител за 

промяна на представителя; 

4. по инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 от 

Правилника; 

5. при неявяване на три заседания на обществения съвет за една учебна година; по решение  

на събранието на родителите. 

 

 


