ДОКЛАД
за дейността на Обществения съвет
към Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване гр. Русе
за учебната 2020/ 2021 година

През учебната 2020/2021 година Общественият съвет проведе 8 (осем) заседания по
предварително обявен дневен ред. Материалите за заседанията бяха предоставени до
членовете по електронен път. За всяко заседание е изготвен протокол, в който са вписани
взетите решения. Във връзка с обявената противоепидемична обстановка в страната и
предприетите мерки срещу разпространението на COVID-19 всички заседания бяха
организирани в елекртонна среда от разстояние през платформата Zoom.
На първото заседание Обществения съвет съгласува училищните учебни планове за
учебната 2020/2021 г. по класове и специалности. Бяха обсъдени приетите от Педагогически съвет
Правила за прилагане на насоки за работа на системата на училищното образование в ПГРКК през
учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 и Алгоритъм за преминаване към обучение в
електронна среда от разстояние, както и Етичен кодекс на работещите с деца в ПГРКК, Програма за
превенция на ранното напускане на училище, Програма за предоставяне на равни възможности и за
приобщаване на учениците от уязвими групи, Правилник за дейността на ПГРКК.

Обект на разглеждане на заседанията на Обществения съвет беше проекта на бюджета
за 2021 г. и начина на разходване на средствата по преходния остатък на предходната
финансова година. В края на всяко тримесечие е представен отчет за изпълнение на бюджета
на ПГРКК в приходната му и разходна част. Отчетени са разходите, извършени за закупуване
на дезинфектиращи препарати, лични предпазни средства за ученици, учители и служители,
електронни термометри и термокамера, плексигласови защитни съоръжения в учебните
кабинети.
Извършено беше обсъждане на проекта за държавен план-прием за учебната
2021/2022г., като Общественият съвет подкрепи предложението на ръководството за обучение
по специалности Логистика на товари и услуги, Корабоводене-речно и Електрообзавеждане
на кораби. На последващо заседение беше извършен анализ на реализирания държавен планприем и отчетено, че след приключване на трети етап на държавен план прием са останали
незаети само 2 места.
Общественият съвет е запознат с успешно преминалите годишни одити по действащата
Система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2015 и от Дирекция Речен надзор
към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
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Общественият съвет даде положителна оценка на проведеното инспектиране на ПГРКК
от Националния инспекторат по образование, удовлетворен е от оценката и нейната
мотивация, отразени в доклада на инспектиращия екип. Дадена беше препоръка в плана за
следващата учебна година да се заложат дейности по изпълнение на препоръките, заложени в
доклада.
Общественият съвет е запознат подробно с дейностите, които се извършват по
Европейски проекти и Национални програми. Проследява се работата на учениците по проект
„Подкрепа за успех“ и „Подкрепа на дуалната система на обучение“. Наблюдавано е
изграждането и обзавеждането на STEM-центъра в ПГРКК.
Констатациите на Обществения съвет са, че и през учебната 2020/2021 г. в
Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване се организира и
провежда

качествен

образователно-възпитателен

процес

чрез

съчетаване

на

съвременни образователни практики с традициите. Предпоставка за добрите резултати
е осъществената обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие за ученици с
обучителни затруднения и застрашени от отпадане, благодарение на работата на
екипите, включващи учители, училищен психолог, родители и ученици.
Препоръката на членовете на Обществения съвет е да се кандидатства по
Нациопнална програма за надграждане на STEM-центъра и назначеният медиатор да се
включи активно в дейностите по кариерно ориентиране, които да бъдат обвързани с планприема за учебната 2022/2023 г.
Докладът за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 г. е изготвен на
основание чл. 17, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата.

Октомври 2021 година

ЙОРДАНКА БЯНОВА
Председател на Обществения съвет на ПГРКК
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