
 

Отчет за дейността на Обществения съвет (ОС) към Основно училище 

„Тома Кърджиев” – Русе за учебната 2017/2018 г. 

 

 Ролята на Обществения съвет е да бъде орган за подпомагане развитието на 

училището и за граждански контрол на управлението.  

 През учебната 2017/2018 г. ОС към Основно училище „Тома Кърджиев” – Русе 

изпълни отговорно и в срок задълженията, определени в Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 

(ПСУДОСДГУ). 

Проведени бяха заседания на ОС с ръководството на училището – директор, 

заместник-директор, главен счетоводител, с членове на колектива, председателя на 

синдикалната организация, представители на Училищното настоятелство и др.  

В края на всяко тримесечие на 2018 г. и след отправена покана от директора на 

ОУ „Тома Кърджиев” – Русе представители на ОС присъстваха на заседание за отчет на 

делегирания бюджет за съответното тримесечие на календарната 2018 г. Общото 

становище на членовете на съвета бе, че финансовата политика е правилна и ефективна, 

в резултат на това са осигурени оптимални условия за провеждане на качествено 

образование в училището.  

През м. януари 2019 г. директорът на училището представи на заседание пред 

ОС Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Тома Кърджиев” – Русе за календарната 

2018 г.  

Прозрачноста на управлението на финансовите ресурси е осигурена чрез 

представяне пред ОС на тримесечните отчети за изпълнението на бюджета, както и 

поместването им на сайта на училището. Общественият съвет констатира, че средствата 

от делегирания бюджет се управляват законосъобразно, ефективно, целесъобразно и 

отговорно. Училището няма неразплатени задължения. 

През изминалата учебна година всички решения на Обществения съвет бяха 

вземани единодушно – в дух на разбирателство и мислене в екип.  

 

Общественият съвет към ОУ „Тома Кърджиев” – Русе ще продължава да 

изпълнява задълженията си съгласно Правилника и да подпомага дейността на 

училището. 

Настоящият отчет следва да бъде поставен на информационното табло във 

фоайето на училището, да се публикува на интернет страницата на образователната 

институция и да бъде предоставен на родителските съвети по паралелки за запознаване 

на родителската  общност. 

 

 

Председател на ОС: Б. Метева-Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


