
 

              ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  -  ПЛЕВЕН 

 

                

ПЛАН 

за дейността на Общественния съвет към ПГ по ресторантьорство, 

 търговия и обслужване – Плевен 

Учебна 2020/2021 година 

 

№ Дейност Отговорник Срок Забележка 

  

1. 

 

Отчет за изпълнението на 

дейностите, заложени в Стратегията 

за развитие на ПГ по 

ресторантьорство, търговия и 

обслужване – Плевен за учебната 

2019/2020 г. 

Директор До 10.09.2020 г. 

 

 

 

 

Отчет за дейността на Обществения 

съвет през учебната 2019/2020 г. 

  

Запознаване и съгласуване на 

училищните учебни планове за 

учебната 2020/2021 г. 

ЗДУД  

Информация за осъществяването на 

държавния план-прием за учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД  

Дискутиране и одобряване на 

необходимата документация за 

учебната 2020/2021 г. 

-Етичен кодекс на училищната 

общност 

-Политики и мерки за подобряване 

качеството на образователния  

процес въз основа на резултатите от 

самооценката, външно оценяване, 

ДЗИ, ДИ за СПК и др. 

Председател, 

членове на 

ОС 

 

Излъчване на председател на ОС, 

който да участва в заседанията на 

педагогически съвет с право на 

съвещателен глас. 

Председател, 

членове на 

ОС 

 

Приемане на план за работа на 

Обществения съвет за учебната 

2020/2021 г. 

Председател,  

2 

 

Запознаване с финансовия отчет за 

третото тримесечие на 2020 г. 

Главен 

счетоводител 

До 15.10.2020 г.  

Запознаване на ОС с Насоки за 

обучение и действия в условията на 

 извънредна епидемична обстановка 

 в училищата през уч. 2020/2021 г. 

 на МОН. 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 Запознаване с финансовия отчет за 

четвъртото тримесечие на 2020 г. 

Главен 

счетоводител 

До 15.01.2021 г. 

 

 

 

 

Разглеждане, съгласуване и даване 

на становище за разпределението на 

Главен 

счетоводител, 

 



бюджета на дейности и размера на 

капиталовите разходи за четвъртото 

тримесечие на 2020 г. 

членове на 

ОС 

 

Съгласуване на предложения 

 държавен план-прием за  

уч. 2021/2022 г. 

 Даване на становище 

ЗДУД, 

Членове на 

ОС 

 

 

Обсъждане на политики и мерки за 

подобряване на качеството на 

образователния процес. 

  

4. Запознаване с финансовия отчет за 

изпълнението на бюджета на 

ПГРТО – Плевен за първото 

тримесечие на 2021 г., съгласно чл. 

291 от ЗПУО и чл. 27, ал. 2 от 

Правилника за създаването, 

устройството и дейността на 

обществените съвети към детските 

градини и училищата и даване на 

становище на ОС 

Главен 

счетоводител 

До 15.04.2021 г.  

Представяне за разглеждане и  

даване на становище относно  

проекта на бюджета на ПГРТО 

за 2021 г., съгласно чл. чл. 16, 

 ал.1, т.4 от Правилника за 

 създаването, устройството и  

дейността на обществените 

съвети към детските градини 

 и училищата 

Членове на 

ОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Запознаване с финансовия отчет за 

изпълнението на бюджета на 

ПГРТО за второто тримесечие на 

2021 г., съгласно чл. 291 от ЗПУО и 

чл. 27, ал.2 от Правилника за 

създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата. 

Предоставяне на информация за 

преходен остатък от 2020 г. 

Главен 

счетоводител, 

Директор 

До 15.07.2021 г.  

6. Даване на становище за 

разпределението на бюджета по 

дейностите и размера на 

капиталовите разходи, както и за 

отчета за изпълнението му за 

второто тримесечие на 2021 г. на 

ПГРТО, съгласно чл. 16, ал.1, т.4 от 

Правилника за създаването, 

устройството и дейността на 

обществените съвети към детските 

градини и училищата. 

Членове на 

ОС 

 

 

ДЕТЕЛИН СТОЯНОВ  

Председател на ОС при ПГРТО – Плевен 


