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ОТЧЕТ 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 
„АКАД. Л. ЧАКАЛОВ“ – ГР. 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. 
 

Със заповед №367/22.12.2016 г. на директора на НПМГ е определен поименния 

състав на членовете на Обществения съвет на НПМГ „Акад.Л.Чакалов“, а на събрания на 

Обществения съвет през учебните 2016/2017 и 2017/2018 год. съставът е променен, 

както следва: 
 

Цветомир Борисов – Председател;  
Антоанета Кадиева – Ст.експерт в РУО-София-град 
Ана Авджиева – член 
Борил Гуринов - член 
Мариана Черкезова – член 
Катерина Димитрова – член  
Полина Стаменова - член 
 
Резервни членове: 
Иван Бъчваров – резервен член 
Диян Цветков – резервен член 
 
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 за учебната 2017/2018 г. следните поставени и 

успешно приключили инициативи и дейности: 
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- Участие с експертно мнение и съвещателен глас на педагогически съвет за: 

o oбсъждане план – приема за учебната 2017-2018 година.  – подкрепи. 

o определяне вида на профилите;  

o определяне броя на паралелките;  

o определяне броя на учениците в паралелка;  

o определяне на учебен рамков план;  

o определяне изучаването на чуждите езици. 

 

- Участие с експертно мнение и съвещателен глас на Педагогически съвет за обсъждане и 
съгласуване на учебниците за VIII – ми клас през учебната 2017-2018 година. – подкрепи. 

- Участие с експертно мнение и съвещателен глас на Общо събрание на колектива на НПМГ 
за разглеждане на отчет на разходването на средства по училищния бюджет 2017 год. – 
подкрепи. 

- Участие с експертно мнение и съвещателен глас на Общо събрание на педагогическия и 
непедагогически персонал в НПМГ, във връзка със запознаване и обсъждане 
на разходването на финансови средства по бюджет 2018 год. и учебните планове за 
новата учебна година. – подкрепи. 

- Участие с експертно мнение и съвещателен глас в заседание на Педагогическия съвет  
относно обсъждане подготовката за учебната 2018–2019 година и новите училищни 
учебни планове за осми и девети клас.  – подкрепи. 

- Предложение, финансиране-дарение и изпълнение на кът за Олимпийците на НПМГ във 
фоаето на гимназията. – изпълнено. 

- Кампания за набиране на средства, закупуване и монтаж на проектор и екран в кабинета 
по химия. – изпълнено. 

- Направено дарение на преносим проектор за преподавателите. – изпълнено. 

- Финансиране-дарение на частичен ремонт в хранилището на кабинета по химия. – 
изпълнено. 

- Финансиране-дарение и изпълнение на рекламни стикери с логото на гимназията и 
българския флаг за учениците посетили и преминали обучение в ЦЕРН-Швейцария. – 
изпълнено. 

- Осигуряване на дарение-спонсорство от 2000 лв за концерта по случай 50-годишнината на 
гимназията. – изпълнено. 

- Участие с експертно мнение в комисията по организиране честването на 50-годишнината 
на НПМГ. – подкрепено. 

- Участие в комисия на писмен изпит (втори етап) организиран от РУО София-град за избор 
на директори на 35 училища в София, включително и НПМГ. – изпълнено.  

- Участие в комисия на интервю (трети етап) за избор на директори на 35 училища в София, 
включително и НПМГ. – изпълнено.  

- Писмени предложения от ОС за справяне с проблема със свободните часове на учениците 
в гимназията. – изпълнени и предприети мерки. 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

/ЦВЕТОМИР БОРИСОВ/ 


