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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД.Л.ЧАКАЛОВ“ – СОФИЯ

Общественият съвет към Национална природо-математическа гимназия
„Акад.Л.Чакалов“ – София е орган за сътрудничество с ръководството на гимназията, развитие
на социално отговорни и възпитателни инициативи, както и за граждански контрол на
управлението му.
Въз основа на протокол №1/21.12.2016 г. от проведено събрание на родителите и
писмените уведомления от финансиращия орган, постъпили с вх.№ 1193/02.11.2016 г.,
Директорът на НПМГ г-жа Даниела Шошова определя със заповед №367/22.12.2016 г.
поименния състав на членовете на Обществения съвет на НПМГ „Акад.Л.Чакалов“, както
следва:
Обществен съвет:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Антоанета Кадиева – ст.експерт в РУО-София-град
Ана Авджиева – родител на ученик от VIII клас
Цветомир Борисов – родител на ученик от VIII класр
Любомира Митова - родител на ученик от VIII клас
Валери Захариев - родител на ученик от Х клас
Борил Гуринов - родител на ученик от IХ клас
Мариана Черкезова - родител на ученик от VIII клас

Резервни членове:
1.
2.
3.
4.

Надежда Луканова – ст.експерт в РУО – София-град
Иван Бъчваров - родител на ученик от Х клас
Катерина Димитрова - родител на ученик от VIII клас
Ваня Монова - родител на ученик от ХI клас

На първото си заседание Обществения съвет избра свой председател, за което бе съставен
протокол.
В изпълнение на задълженията от Правилника за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата, Обществения съвет към НПМГ
„Акад.Л.Чакалов“ отчита следните поставени и успешно приключили инициативи и дейности:

1. Експертно мнение и позиция, споделена на Педагогически съвет на 11.01.2017г, за
казус отпаднали „вътрешни изпити“ за постигане на договорка с МОН за замяна на
изпитите с друга форма на оценка на кандидат-гимназистите (балообразуване чрез
олимпиади, профилиращи предмети от VII клас и др.) – изпълнено.
2. Подпомагане с експертно мнение предложение за план-прием за учебната 2016/2017 г.
– гласувано на Педагогически съвет на 11.01.2017г. Общественият съвет единодушно
подкрепи запазването на 9 паралелки, както и 2 учебни плана – интензивен и разширен
– подкрепи.
3. Експертно мнение и помощ към ръководството на НПМГ „Акад.Л.Чакалов“, за
информиране на кандидат-гимназистите за новата приемна кампания:
a. Информация на електронната страница на гимназията – изпълнено;
b. Информация на страницата на НПМГ „Акад.Л.Чакалов“ във Фейсбук за всички
предстоящи олимпиади определени от МОН – изпълнено;
c. Да се свърже с всички регионални РУО в страната и РУО-София-град да
съдействат за разпространението на информацията до регионалните училища и
ученици – изпълнено;
4. Да се обнови сайта на НПМГ „Акад.Л.Чакалов“ – инициатива, която беше изпълнена
съвместно с ученици от НПМГ и Обществения съвет.
5. Провеждането на Инициатива за учебно-професионално сътрудничество между НПМГ
„Акад.Л.Чакалов“ – катедра „Физика“ и Катедра „Приложна физика“ към Технически
университет – София. Целите за запознаване на учениците от НПМГ с интерес към
предмет Физика в обучителния процес в специалност „Инженерна физика“ към катедра
„Приложна физика“ към ТУ, гр.София, както и професионалното ориентиране с цел
кандидатстване в специалност „Инженерна физика“ чрез подробно практическо
запознаване на учениците от горните класове на НПМГ профили „Физика“ и
„Математика“, запознаване с възможностите за реализация бяха изпълнени успешно на
22.03.2017 г. на посещение в лабораторията на БАН по физика. Останалите цели - обмен
на лабораторен практикум за ученици и учители от НПМГ, както и организиране на
събития със състезателен характер предстоят.
6. Направено дарение на лаптопи – изпълнено.
7. Членовете на Обществения съвет се запознаха и обсъдиха проекта за утвърждаване на
училищния бюджет 2017 г. на 19.04.2017г.
8. Предложение, финансиране и изпълнение от член на Обществения съвет на 3 бр.
витрини за отличия и 1 бр. постерен плакат във фоайето НПМГ „Акад.Л.Чакалов“ –
изпълнено.
9. Предложение, финансиране и изпълнение от член на Обществения съвет на 1 бр.
витрина за излагане на минералната колекция на НПМГ „Акад.Л.Чакалов“ – изпълнено.
10. Предложение, финансиране и изпълнение от член на Обществения съвет на 1 бр.
рекламна табела с името на НПМГ на фасадата на гимназията – изпълнено.
11. Предложение, финансиране и изпълнение от член на Обществения съвет на ремонт и
полагане на гранитни плочи на стълбище пред НПМГ „Акад.Л.Чакалов“ – изпълнено.
12. Оформяне на кът с лика на Акад.Л.Чакалов – изпълнено.
На 29.06.2017 г. Общественият съвет проведе заседание за отчет на дейността си.
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