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ОТЧЕТ 

за дейността на Обществения съвет при 34-то ОУ „Стою Шишков" 

за учебната 2020 - 2021 г. 

 

Въз основа чл. 17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра на 

образованието и науката, бе изготвен Отчет за дейността на Обществения съвет при 34 –то 

ОУ „Стою Шишков“ – гр. София за учебната 2020 – 2021 г.  

 

Председател: Вера Гачева – родител; 

 

Членове: 

1. Диана Димитрова – представител на община „ Красно село"; 

2. Йордан Вакъвчиев – родител, протоколчик;  

3. Моника Симеонова Миленкова - родител; 

4. Дарина Кръстева Михайлова - родител; 

5. Мария Писарова – родител; 

6. Петя Миткова Ангелова – родител. 

 

Резервни членове:  

1. Панталей Благоев Панталеев - родител; 

2. Александър Младенов Истерков - родител. 
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Обществения съвет към 34-то ОУ „Стою Шишков“ – гр. София е провел четири 

заседания за учебната 2020 – 2021г. На тези заседания са взети решения както следва: 

 

Заседание № 1 от 10. 03. 2021г. 

На заседанието на Обществения съвет към 34-то ОУ „Стою Шишков“ – гр. София, 

проведено 10.03.2021г. се разгледа, обсъди и одобри направеният от педагогическите 

специалисти, избор на учебни комплекти за ПГ – 5г., ПГ – 6г., I, III и VII клас от Списъка на 

одобрените учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 г.  година, утвърдени със 

Заповед РД№ РД09-88/06.01.2021 г. за утвърждаване на списък на познавателни книжки, 

учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година  на министъра на образованието 

и науката, както и Проектобюджета на 34-то ОУ „Стою Шишков“ – гр. София за 2021г. 

 

Заседание № 2 от 12. 03. 2021г. 

      На второто свое заседание, проведено на 12.03.2021г. Обществения съвет към 34-то ОУ 

„Стою Шишков“ – гр. София, разгледа и единодушно одобри училищния план прием за 

учебната 2020/2021 г.(за първи клас – 5 паралелки, за пети клас - 4 паралелки). 

 

Заседание № 3 от 21. 04. 2021г.  

     На проведеното на 21.04.2021г. заседание, Обществения съвет разгледа и одобри 

направения избор на учебник по Родинознание за учебната 2021/2022 г. от педагогическите 

специалисти. Изборът на учебника по родинознание I клас в 34то ОУ „Стою Шишков“ - гр. 

София е направен от Списък на одобрените учебници и учебни комплекти за учебната 

2021/2022 г.  година, утвърдени със Заповед РД№ РД09-858/21.04.2021 г. за утвърждаване на 

списък на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година  

на министъра на образованието и науката. 

 

Заседание № 4 от 10. 06. 2021г. 

     На проведеното на 10.06.2021 г. заседание Обществения съвет към 34-то ОУ  „Стою 

Шишков“ гр. София, разгледа и одобри взетото от педагогическия съвет решение за 

увеличаване на броя ученици в паралелките за I клас с по 2 (двама) ученика (до 26).  
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От така изготвеният отчет на ОС към 34-то ОУ „Стою Шишков“ – гр. София, става 

ясно, че между него и училищното ръководство е изградено стабилно и коректно 

взаимодействие, даващо основите за постигане на още по-добри резултати в училищното 

управление и изграждането на една стабилна училищна среда.  

 

Изготвил:  Вера Гачева, 

Председател на Обществения съвет 

към 34-то ОУ „Стою Шишков“ - София 

 

 


