
 

Обществен съвет към основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца  

ул. „Г. Димитров“ №16, тел.: 09175/2331, e-mail: 601113@edu.mon.bg, web: www.oy-ostrov.eu  

 
 

 

 

ОТЧЕТ 
за дейността на Обществения съвет  

 към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров 

за учебната 2021/2022 година 
 

 

В изпълнение на функциите си, определени с Правилник за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата, утвърден от Министъра на образованието и науката, за учебната 

2021/2022 година са проведени 2 заседания на Обществения съвет към Основно 

училище „Христо Ботев“ с. Остров: 

 

1. На 02.09.2021 г. – за разглеждане и съгласуване на нормативни 

документи за учебната 2021/2022 година, както следва: 

- Училищни учебни планове за I, II, III, IV, V, VI и VII клас; 

- Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на 

ученици от уязвими групи; 

- Етичен кодекс на институцията; 

- Програма за ограничаване на отпадането от училище и намаляване 

на дела на преждевременно напусналите образователната система; 

- Политики и мерки за подобряване на качеството на образованието;  

- Годишен отчет за изпълнение на стратегията за развитието на 

училището 2016-2020 през учебната 2020/2021 година. 

 

2. На 10.03.2022 г. – за обсъждане и съгласуване на училищния план-

прием в I и в V клас за учебната 2022/2023 година и съгласуване избора 

на учебници и учебни комплекти за първи и четвърти клас и на учебник 

по история и цивилизации за пети клас за учебната 2021/2022 година. 

 

Изготвени са три становища до директора на училището: 

 

1. От 02.09.2021 г. – в изпълнение на разпоредбите на чл.269 ал.1 т.6 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с 

чл.16 ал.1 т.6 от Правилник за устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата – за 

съгласуване на учебните планове за I, II, III, IV, V, VI и VII  клас за 

учебната 2021/2022 година. 

2. От 11.03.2022 г. – в изпълнение на разпоредбите на чл.269 ал.1 т.10 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с 

чл.16 ал.1 т.10 от Правилник за устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата – за 
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съгласуване на училищния план-прием в първи и в пети клас за 

учебната 2022/2023 година. 

3. От 11.03.2022 г. – в изпълнение на разпоредбите на чл.269 ал.1 т.8 във 

връзка с чл.164 ал.2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл.16 ал.1 т.8 от Правилник за устройството и дейността 

на обществените съвети към детските градини и училищата – за 

съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за първи и 

четвърти клас и на учебник по история и цивилизации за клас за 

учебната 2022/2023 година. 

 

 

Участие на членове на Обществения съвет в училищни дейности и 

мероприятия през учебната 2021/2022 година: 

 

 

1. На 24.02.2022 г. – участие в онлайн кръгла маса с родители на тема 

„Детската усмивка – гарант за устойчивост на изпълняваните 

образователни приоритети“. 

 

2. На 02.06.2022 г. – участие във факелно шествие по случай патронния 

празник на училището. 

 

 

Отчетът за дейността на Обществения съвет към Основно училище 

„Христо Ботев“ с. Остров е изготвен в изпълнение на чл.17, ал.1, т.1 и т.2 от 

Правилника за устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата. 

 

 

 

 

30.06.2022 г. 

 

 

 

ЗОРНИЦА ИЛИЕВА             /п/ 

Председател на Обществен съвет  

към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров 


