22 СУ „Георги Стойков Раковски“
1463 София, район „Триадица“, бул. “Витоша“ №134, rakovski22sou@abv, www.22sou.com
тел.: 02 9 52 21 18, факс: 02 9 52 21 18

СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ 22. СУ „Г. С. РАКОВСКИ“

ЦЕЛ: Подкрепа за развитието на 22. СУ „Г. С. Раковски“, партньорство и граждански
контрол на управлението.
Общественият съвет е доброволно сдружение, което работи за съграждането, прозрачното
управление, утвърждаването и традициите на училището.
Създаването на обществения съвет е съгласно Правилника за създаването, устройството и
дейността на обществените съвети. Срок: 30.12.2016 г.
ФУНКЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Предлага политики и мерки за подобряване качеството на учебно-възпитателния процес.
Одобрява стратегията за развитието на училището.
Съгласува учебните планове.
Участва в обсъждане на учебните програми.
Дава предложения и съгласува разпределение на бюджета.
Съгласува избора на учебници и учебни помагала.
Дава становище за училищния план-прием.
Сигнализира компетентните органи при нарушение.
Участва в комисии за атестиране на директори.
Участници:





Представител на финансиращия орган;
Представител на родителите;
Представител на работодателите
С право на съвещателен глас:




Представител на ученическия парламент;
Представител на Сдружение училищно настоятелство
Численост: Нечетен брой – 7 члена
Регламенти:




Избор на членове за 3 години;
Членовете избират председател
Процедура:




Заседава 3-пъти годишно;
Първо заседание в началото на учебната година

ДЕЙНОСТИ:
1. Родителски срещи за избор на представител и резервен член:
1.1. Начален етап – 22.11.2016 г.
1.2. Прогимназиален етап – 23.11.2016 г.
1.3. Гимназиален етап – 24.11.2016 г.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА
Дирекцията на 22. СУ „Г. С. Раковски“ свиква общо събрание на 12.12.2016 г. от 18.00
часа в учителската стая при следния дневен ред:
1. Избор на членове на обществения съвет.
2. Избор на резервни членове на обществения съвет.
3. Разни.
ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА
ДИРЕКТОР НА 22. СУ

Директорът на училището издава заповед за поименния състав на изградения
обществен съвет - 30.12.2016 г.
Първо събрание на ОС – до 07.01.2017 г. за обсъждане план-приема за учебната 2017/2018
година.
Второ събрание – до 30.03.2017 г. за Бюджет 2017 г.
Трето събрание – до 05.09.2017 г. за документацията за новата учебна година.

