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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 

12. СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – СОФИЯ  

 

Общественият съвет на 12. СУ „Цар Иван Асен II“ – гр. София, е орган за 

подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на неговото 

управление. Той е учреден на 13.12.2016 г. във връзка с Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

училищата, издаден от Министерство на образованието и науката.   

След първоначалния избор на членове и последвала смяна на един от 

постоянните представители 

Общественият съвет 12. СУ „Цар Иван Асен II“ към 30 октомври 2017 

година е в следния състав: 

1. Емил Китанов – родител на ученик от 2 „а“ клас; 

2. Борис Мархолев – родител на ученик от 5 „в“ клас; 

3. Нина Иванова – родител на ученик от 6 „б“ клас; 

4. Вероника Йоловска – родител на ученик от 3 „г“ клас; 

5. Росен Стоименов – родител на ученик от 9 „а“ клас; 

6. Светослава Банчева – родител на ученик от 11 „г“ клас; 

7. Димитър Милов – старши специалист „Култура“ – район „Средец“. 

Резервни членове: 

1. Радослав Маринов  – родител на ученик от „2“ в клас; 

2. Васил Димитров – родител на ученик от „2“ г клас; 

3. Радка Йосифова – родител на ученик от 10 „б“ клас; 

4. Росица Димитрова – родител на ученик от 11 „б“ клас; 

5. Валери Манолов – зам.-кмет – район „Средец“. 

През учебната 2016-2017 година Общественият съвет се събра и заседава 

осем пъти.  

На първото заседание, което се проведе в деня на учредяването, 

Общественият съвет избра за председател Нина Иванова, а за протоколчик 

Светослава Банчева.  

Общественият съвет (ОС) се събра за втори път на 9 януари 2017 г. за 

съгласуване на План-приема на ученици след завършено основно образование 

в 12. СУ „Цар Иван Асен II“ за 2017-2018 г., за обсъждане на Етичния кодекс на 
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училищната общност, на Програмата за превенция на ранно напускане на 

учениците и Програмата за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на учениците от уязвимите групи. 

Третото събиране се състоя на 26 януари 2017 г. На него беше отчетено 

изпълнението на бюджета на училището за 2016 г. и се разгледа Стратегията 

за развитието на 12. СУ „Цар Иван Асен II“. 

На 15 март 2017 г. се проведе четвъртото заседание за съгласуване на избора 

на учебници и учебни комплекти за подготвителна група, първи и пети клас за 

учебната 2017/2018 година; представяне на проекта на бюджет на училището 

за 2017 г. за становище и съгласуване на училищния план-прием за учебната 

2017/2018 година на допълнителни училищни критерии за прием в първи клас.  

Общественият  съвет заседава за пети път на 27 април 2017 г. Обсъдиха се 

предложения за класиране на ученици с равен брой точки при прием в първи 

клас и беше направен финансов отчет за изпълнението на бюджета за първо 

тримесечие на 2017 г. на 12. СУ „Цар Иван Асен II”.  

На 07.06.2017 г. ОС се събра за шести път и разгледа класирането на ученици с 

равен брой точки при прием в първи клас, както и училищните учебни планове 

на 1, 2, 5, 6 и 8 клас за предстоящата учебна 2017/ 2018 година. 

Седмото заседание се проведе на 26.07.2017 г. На него беше обсъден и 

одобрен финансовият отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие 

на 2017 г. на 12. СУ „Цар Иван Асен II”.  

Последното – осмо заседание на ОС за учебната 2016-2017 г., се проведе на 

21.08. 2017 г. На него беше съгласуван изборът на учебници и учебни 

комплекти за подготвителна група, втори, шести и осми клас за учебната 

2017/2018 година. 

Освен постоянните и резервни членове на Обществения съвет, на всички 

заседания присъстваха директорът на 12. СУ Вера Захариева и председателят 

на Училищното настоятелство Кирил Димитров.  

В повечето срещи се включиха представители на Педагогическия съвет, както и 

на Ученическия съвет на 12. СУ.    

 

30.10.2017 г.  

София 


