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П Л А Н 
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД 

                  УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 

№  

по 

ред 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

1.  Провеждане на заседание за приемане на правилник за дейността на ОбС, план за работата през учебната 

2016/2017 година; разглеждане на отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището и даване 

на становище за училищния план прием за 2017/2018 учебна година. 

м.февруари   

2017 г. 

Председателят 

на обществения 

съвет 

2.  Провеждане на заседание за изготвяне на становище по проекта за бюджет на ПГИ за 2017 г. до 05.04.2017 г. Председателят 

на обществения 

съвет 
3.  Участие в заседания на ПС при необходимост с право на съвещателен глас съгласно годишния 

план  

на ПГИ 

Председателят 

на обществения 

съвет 

4.  Участие на представители на обществения съвет в училищния панаир на учебно-тренировъчните 

предприятия 

31.03. 2017 г. Членовете на 

обществения 

съвет 
5.  Провеждане на анкетиране на учениците и родителите относно качеството на обучението в ПГИ 

съвместно с Ученическия съвет на ПГИ 

м. април 2017 г. Членовете на 

обществения 

съвет 
6.  Провеждане на заседание за разглеждане отчета за изпълнението на бюджета на училището за първото 

тримесечие на 2017 г. и даване на становище. 

до 30.04. 2017 г. Председателят 

на обществения 

съвет 
7.  Провеждане на заседание за разглеждане отчета за изпълнението на бюджета на училището за второто 

тримесечие на 2017 г. и даване на становище. 

до 31.07. 2017 г. Председателят 

на обществения 

съвет 
8.  Провеждане на заседание за съгласуване на училищните учебни планове за  учебната 2017/2018 година до 31.08.2017 г. Членовете на 

обществения 

съвет 
9.  Изготвяне на отчет за дейността на съвета през учебната 2016/2017 година до 14.09.2017 г. Председателят 

на обществения 

съвет 

           Планът е приет на заседание на Обществения съвет на 06 февруари 2017 г. 
    Председател: Красимира Маникатова 


