ОБIЦЕСТВЕИ СЪВЕТКЪМНТГ - ПДОВДИВ

ОТЧЕТ
за дейността през учебната 2018/2019 година
Общественият съвет в НТГ - Пловдив е създаден със заповед на
директора на НТГ № РД-Об-430/25.11. 201 б г. като орган за подпомагане
на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
От създаването си до момента обществения съвет в НТГ изпълнява
своите функции, определени в Правилник за създаването, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
Подготовката на учебната 2018/2019 година започна преди старта на
учебната година. На заседание на 5 юли 2018 г. директорът запозна
членовете на обществения съвет с ежегодния отчет за изпълнение на
стратегията за развитие на училището. Присъстващите изразиха
становище, че приемат отчета за изпълнение на стратегията. Най-важният
момент беше изразеното съгласие с предложения училищен учебен план,
който съчетава желанията на учениците и възможностите на училището.
Директорът запозна присъстващите членове на обществения съвет с
изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2018
година. Отчеrьт беше приет единодушно.
Следващото заседание беше проведено на 12 септември 2018 година.
На него беше прието изпълнението на делегирания бюджет за третото
тримесечие на 2018 година и обсъдени въпроси от училищния живот, в
това число изпълнението на план-приемът за учебната 2018/2019 година.
Представителите на родителите изразиха задоволство от условията,
при които се обучават децата им и позитивната атмосфера в училището.
Изготвен беше отчет за дейността на обществения съвет през
предходната учебна година.
На следващото заседание на обществения съвет директорът запозна
присъстващите с годишния отчет за изпълнението на делегирания бюджет
на гимназията за 2018 година. Членовете на обществения съвет изразиха
становище, че делегирания бюджет е изразходван с идеята за осигуряване
на оптимални условия за обучение на учениците и добро материално
стимулиране на учителите.
Директорът направи предложение за изразходване на превишението
на приходите над разходите за 2018, извън целевите средства, в
ориентировъчен размер на 25 000 лева да бъде разпределен за
възнаграждения на персонала и за осигурителни вноски.

Членовете на обществения съвет изразиха съгласие за
разпределението на средствата от превишението на приходите над
разходите за 2018 година.
На заседанието директорът представи и предложение за
разпределение на бюджета на гимназията за 2019 година по дейности.
Членовете на обществения съвет изразиха становище за съгласие с
предлаганото разпределение на средствата.
Редовните заседания продължиха с приемане на информация за
изпълнение на делегирания бюджет през второто тримесечие на 2019
становището, че е изразходван
година, който беше приет със
целесъобразно за осигуряване на учебния процес с всички необходими
условия за ефективното му провеждане.
На заседанието на 10 юли 2019 година беше представен от директора
за съгласуване училищния учебен план за учебната 2019/2020 година.
Членовете на обществения съвет изразиха съгласие с
предлагания
училищен учебен план, съобразен с желанията на учениците и
възможностите на училището.
Членовете на обществения съвет през цялата учебна година
проявяваха ангажираност към извънкласните и извънучилищните дейности
в гимназията, удовлетворение от успехите на учениците и насърчаваха
добрите практики в училищния живот.
През учебната 2018/2019 година обществения съвет в НТГ - Пловдив
изпълни своите функции за подпомагане на гимназията и контрол на
управлението й.
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