
ГОДИШЕН ДОКЛАД 

На 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  КЪМ СУПНЕ „ ФР.ШИЛЕР „ гр. РУСЕ 

 

Дейността на Общественият  съвет започна с първото заседание   на  16 януари 2018 . 

Членовете на Обществения  съвет одобриха без възражения отчета за изпълнение на 

бюджета на СУПНЕ „ Фр.Шелир“  за 2017 година .Главният счетоводител на СУПНЕ“ 

Фр.Шилер „ г-жа Джилизова представи подробно проект на бюджета на училището за 

2018 година. Членовете на Обществения съвет одобриха без възражения  плана за 

изпълнение на бюджета . Одобрен  без възражения  беше и представения от г-жа  

Иванова  - директор на училището  план-прием на ученици в първи клас за учебната 

2018/2019 година  да бъде 4 паралелки .Разгледано беше и предложението на  

директора  г-жа Иванова  за ремонт на физкултурния салон със средства от излишък в 

бюджета  в размер на 16 999 лв . Членовете на обществения съвет идшнодушно и без 

възражения одобриха предложението . 

На заседание на 20 февруари 2018 година членовете на Обществения съвет 

единодушно  и без препоръки съгласуваха избора на учебници за I  клас за учебната 

2018/2019 година. Г-жа Иванова представи условията за връчване на наградата на 

името на Фридрих Шилер.Тя обясни ,че с наградата ще бъдат отличени 1 учител и 1 

ученик .Комисията,която ще избере носителите на наградатаще се състои от 

представители на Педагогическия съвет , Обществения съвет , училищното 

настоятелство и ученици . ООбществения съвет реши като представител  на 

Обществения съвет да бъде Калоян Николов . 

Със Заседание на 26 Април 2018 година , главният счетоводител Петя Джилизова 

представи отчет за изпълнението на бюджета на СУПНЕ „ Фр.Шилер „ до 31.03.2018 

година . Членовете на ОБществения съмет единодушно изразиха съгласие с  така 

представения отчет . 

На  Заседание  25 юли 2018 г.  беше  съгласуван избора на учебници за III и VII клас  за 

безвъзмездно ползване от учениците през учебната 2018/2019 година без възражения. 

Членовете на Обществения съвет одобриха  и отчета за изпълнение на бюджета на 

СУПНЕ„ Фр.Шилер“ към 30.06.2018 г. , представен от  главният счетоводител на  СУПНЕ 

„ Фр.Шилер“ г-жа Джилизова . Във връзка с ежегодната награда за ученик  и         учител 

„ Фр.Шилер „ , Обществения съвет взе решение като представител в комисията по 

избора за наградата да се включи г-жа Абаджиева . Членовете на Обществения съвет 

избраха и представител в актуализирането на Етичния кодетк на общността – г-жа 

Янина Мадан. 



На 11 сптември единодушно  се съгласуваха учебните планове за учебната 2018-2019 

година без възражения и препоръки  .Г-жа Иванова акцентира на факта,че  се дава 

превес на чуждоезиковата подготовка.Също така поясни , че всички учебни планове ще 

бъдат публикувани на сайта на училището . 

Г-жа Иванова и г-жа Балкова ни представиха отчет за изпълнението на Стратегията за 

развитие 2016 – 2020 г. на СУПНЕ „ Фр.Шилер“ . гр. Русе по отделните приоритети. Те 

отбелязаха , че всичко залегнато като мерки и дейности в стратегическия документи е  

изпълнено, в допълнение са реализирани и други инициативи с активното участие на 

учители и родители. Те представиха и 11 плана към стратегията, които ще бъдат 

реализирани по приоритети през следващата година.Членовете на Обществения съвет 

единодушно приеха отчета.   
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