
О Т Ч Е Т ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ 

88.СУ „Димитър Попниколов“ 

2019-2022 

През отчетния период от м.ноември 2019г. до м.ноември 2022 г. са 

проведени 10 заседания на Обществения съвет към 88. СУ „Димитър 

Попниколов“, гр.София. Преди всяко заседание към членовете на Съвета е 

отправяна покана, изпращана по електронната поща на всеки от членовете, 

същата регулярно се поставя на информационно табло в училището. 

Предварително са изпращани материалите, с които да се запознаят 

членовете на Обществения съвет преди насроченото заседание. След 

заседанията се изготвя протокол подписан от председателя и секретаря на 

ОС и становище по училищни въпроси ако такова е поискано от директора 

на училището. 

На първото заседание, проведено на 28.11.2019 г. Общественият съвет 

избра председател и протоколчик и се запозна с функциите и дейността на 

обществения съвет към училището. 

На следващото заседание на обществения съвет, проведено на 

5.03.2020г. прие отчета по изпълнение на бюджета на училището за 2019г. 

и планов бюджет за 2020 година,  информация и проект за училищен план-

прием на ученици за 1 и 5 клас за учебната 2020-2021 година, информация 

за избрани учебници от педагогическите специалисти за учебната 2020-2021 

година, за 1, 2, 5, и 6 клас и подготвителна група, организационни въпроси 

свързани с проблеми със саниране на сградата на училището, с 

предоставените контейнери за смет и извозването им, поставянето на 

пешеходна пътека на подхода към училищната сграда и възможности за 

подобряване на дворните пространства. 

На 14.09.2020г. е проведено заседание на обществения съвет за 

съгласуване на училищни документи към началото на учебната година. 

 Разгледани са Отчет за дейността на 88.СУ „Д.Попниколов“ за 

предходната учебна година, Плана за работа по изпълнение на Стратегията 

за развитие на 88.СУ „Д.Попниколов“,  Дневно разписание - начало и край 

на учебния ден, междучасия, Мерки за повишаване качеството на 

образованието, Етичен кодекс,  Учебни планове за учебната 2020/2021 

година, План за организация на учебната работа в 88.СУ "Д.Попниколов", 

в условията на Covid-19,  Вътрешни правила за използване на 

предоставените от 88.СУ училищни електронни пощи и възможности на 

платформата Google G Suite за образование 



На 11.11.2020г е проведено извънредно заседание на обществения 

съвет за съгласуване на мотивирано предложение на педагогическия съвет 

за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние, за 

учениците от 5 до 12 клас, за срок от 2 седмици, във връзка с високата 

заболяваемост на ученици и учители. 

На 12.01.2021 г. Общественият съвет проведе поредното си заседание, 

на което прие мотивирано предложение за държавен план-прием на 88.СУ 

„Д.Попниколов“ след завършено основно образование – 2 паралелки за 

прием на ученици в 8 клас за учебната 2021-2022 година и отчет на 

изпълнението на бюджета на 88.СУ към 31.12.2020г.  

На 17.03. 2021г. е проведено заседание на обществения съвет за 

съгласуване на училищни документи, свързани с Проект за училищен план-

прием на ученици в 1 и 5 клас за учебната 2021/2022г.- мотивирано 

предложение на педагогическия съвет; Проект за Планов бюджет за 2021 

година;  Текущи училищни въпроси - информация за избрани учебници по 

класове и издателства от педагогическите специалисти за 1, 3, и 7 клас и 

подготвителна група. 

На 9.09.2021 г. Общественият съвет проведе поредното си заседание 

за разглеждане на училищни документи към началото на учебната година: 

Учебни планове за учебната 2021/2022 година;  Правилник за организация 

на учебната работа в 88.СУ "Д.Попниколов", в условията на Covid-19; 

Дневно разписание - начало и край на учебния ден, междучасия. 

 

Следващо заседание на Общественият съвет се проведе на 

11.01.2022г. за разглеждане на проект за държавен план-прием на 88.СУ 

„Д.Попниколов“ след завършено основно образование – 2 паралелки за 

прием на ученици в 8 клас за учебната 2022-2023 година и отчет по 

изпълнението на бюджета на училището за 2021г. 

 

На 23.03. 2022г. е проведено заседание на обществения съвет за 

съгласуване на училищни документи, свързани с Проект за училищен 

план-прием на ученици в 1 и 5 клас за учебната 2022/2023г.- мотивирано 

предложение на педагогическия съвет; Проект за Планов бюджет за 2021 

  

На 12.09.2022 г. Общественият съвет проведе последното си заседание 

за разглеждане на училищни документи към началото на 2022-2023 учебна 

година: Учебни планове за учебната 2022/2023 година;  Правилник за 

организация на учебната работа в 88.СУ "Д.Попниколов", в условията на 

кризи; Дневно разписание - начало и край на учебния ден, междучасия. 



 

  

На всички заседания присъства директорът на училището. Всички заседания 

са надлежно протоколирани и документацията се съхранява в Общественият 

съвет и неговите членове полагат усилия и се включват активно в 

училищния живот, обсъждат важни теми, касаещи институцията, подкрепят 

ръководството и подпомагат развитието на училището. 

 

Председател на ОС към 88.СУ:

Recoverable Signature

X Ралица Иванова

Ралица Иванова

Signed by: Ralitsa Dimitrova Ivanova  

    Ралица Иванова 


