
ДО 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 

ПМГ ИВАН ВАЗОВ ГР.ДИМИТРОВГРАД 

 

О Т Ч Е Т 

от РАДОСТИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА, председател на  

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПМГ ИВАН ВАЗОВ ГР.ДИМИТРОВГРАД 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ, 

През учебната 2020 – 2021 година са изпълнени следните законови изисквания, а именно: 

 

1. Съгласно протокол от проведено общо събрание на 08.10.2020г., бяха приети следните 

решения:  

1.1. Общественият съвет одобрява и приема представения за разглеждане отчет за дейността 

на обществения съвет през учебна 2019-2020 година. 

1.2. Общественият съвет одобрява и приема училищната програма за часовете по ТНП „Без 

свободен час“. 

1.3. Общественият съвет съгласува актуализацията на етичния кодекс на ПМГ „Иван Вазов“, 

гр.Димитровград. 

1.4. Общественият съвет приема представения за разглеждане тримесечен отчет на ПМГ 

„Иван Вазов“, гр.Димитровград. 

1.5. Общественият съвет гласува за участие на училището в НП „Иновации в действие“. 

1.6. Общественият съвет приема представения за разглеждане на План за организация на 

работа в ПМГ "Иван Вазов" в условия на COVID - 19. 

 

2. Съгласно протокол от проведено общо събрание на 19.11.2020г., бяха приети следните 

решения:  

2.1.Общественият съвет одобрява решението на Педагогическия съвет, относно преминаване 

към обучение от разстояние в ПМГ „Иван Вазов“, гр.Димитровград. 

 

3. Съгласно протокол от проведено общо събрание на 23.11.2020г., бяха приети следните 

решения: 

3.1. Общественият съвет одобрява решението на Педагогическия съвет, относно 

преминаване към онлайн обучение в ПМГ „Иван Вазов“, гр.Димитровград. 

 

4. Съгласно протокол от проведено общо събрание на 14.01.2021г., бяха приети следните 

решения: 

4.1. Общественият съвет одобрява и приема изпълнението на бюджета на ПМГ “Иван Вазов“ 

за 2020г. 



4.2. Общественият съвет одобрява и приема разпределението на средствата от установеното 

към края на предходната 2020 година превишение на постъпленията над плащанията по 

бюджета на училището. 

4.3. Общественият съвет одобрява и приема предложения за разглеждане план-прием за             

V и VIII клас за учебната 2021/2022г. в ПМГ „Иван Вазов“, гр.Димитровград. 

4.4. Общественият съвет съгласува регламента за държавен план-прием на ученици в V клас 

за учебната 2021/2022г. в ПМГ „Иван Вазов“, гр.Димитровград. 

 

             5. Съгласно протокол от проведено общо събрание на 14.07.2021г., бяха приети следните 

решения: 

5.1. Общественият съвет одобрява учебните планове за 2021/2022г. 

5.2. Общественият съвет сe запозна с тримесечните отчети за изпълнението на бюджета за 

2021г. 

5.3. Общественият съвет приема ежегодния доклад за изпълнението на стратегията за 

развитие за 2020/2021 на ПМГ „Иван Вазов“, гр.Димитровград. 

5.4. Общественият съвет определяне Деляна Иванова Бодурова - представител в работата на 

комисиите за изготвяне на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

деца и ученици от уязвими групи, Програма за превенция на ранното напускане на училище, Мерки 

за повишаване на качеството на образовани. 

5.5. Общественият съвет одобрява участието на училището по НП “Иновации в действие“  

през учебната 2021-2022г. 

 

29.09.2021г.                                                                                     Председател: .............................            

                                                                               Радостина Димитрова  


