
ПРОТОКОЛ №1

Днес, 25.10.2016 г. се проведе обща родителска среща за учредяване на 
Обществен съвет към училището.

На срещата присъстваха 32 родители.

За протоколист директорът предложи Нонка Иванова Йонкова, учител в 
Предучилищната група.Предложението бе единодушно прието.

Дневен ред:

1.Запознаване с правилника на Обществения съвет;

2. Избор на представители за Обществен съвет;

3. Текущи въпроси.

По първа точка Директорът на училището запозна родителите с 
правилника за дейността на Обществения съвет и изискванията към 
членовете.

Изказвания:Стефка Антонова Симеонова -  В този обществен съвет трябва 
да участват родители, които имат по-голяма образование и ще могат да се 
справят.

Предложението на Стефка Антонова бе единодушно прието.

По втора точка за избор на представители за Обществения съвет бяха 
предложени:

1. Силвия Инджева Ангелова, майка на ученик от 2 клас;

2. Антон Ганчев Илиев , баща на ученичка от 2 клас;

3. Ивайло Георгиев Панайотов , баща на 2 деца -  във втори клас и 
Предучилищна група.

4. Мариела Костова Рашева, майка на ученик от 1 клас;

5. Дима Георгиева Димитрова, майка на дете от Предучилищна група

6. Кмета на с.Зимница



7.Представител на община Мъглиж

За резерви бяха предложени и гласувани Стефка Антонова Симеонова и 
Елена Асенова Дончева.

Всеки от предложените кандидати беше предложен за гласуване.След 
гласуването всички предложени бяха единодушно приети.

Директорът честити на избраните членове на Обществения съвет и 
предложи да си определят ден, в който да се съберат и изберат 
председател и секретар на съвета.

След изчерпване на дневния ред родителската среща бе закрита.

Протоколист:

/Нонка Иванова Чонкова/



Протокол № 2

Днес, 11.11.2016 година се проведе заседание на Обществения съвет 
към НУ"Свети Паисий Хилендарски", с.Зимница.

Присъстваха Директора на училището и 6 от членовете на обществения 
съвет.

Отсъства 1.

Заседанието се проведе по следния дневен ред:

1. Избор на Председател и секретар.

2. Текущи и разяснителни въпроси.

По първа точка директорът на училището разясни отново функцията на 
Обществения съвет и предостави Правилника на всеки един от членовете.

Поради отсъствие на представител от общината, на предното събрание 
не бяха избрани председател , затова целта на днешното събиране бе 
именно избор на такъв.

Г-жа Гоцкова, представителят на общината предложи председателя да 
бъде един от родителите, поради факта, че живеят тук и могат винаги да ре 
отзоват при необходимост.

След явно гласуване за председател бе избрана единодушно Силвия 
Инджева Ангелова ,а за секретар -  Дима Георгиева Димитрова.

По втора точка бяха обсъдени въпроси , относно дейността и 
материалната база на училището и участието в европейски проекти.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.



, lEffii IJ& Ц //

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 23 01.2017 г. бе проведено заседание на обществения съвет към 
НУ"Свети П.Хилендарски", с.Зимница.

Присъстваха 4 от членовете.Отсъстваха двама по уважителни причини.
#

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Предложение на директора за разпределение на средствата от 
установеното към края на предходната година превишение на 
постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

2. Разпределение на бюджета по дейности и размера на капиталовите 
разходи за 2017 година.

3. Предложение за план-приема за новата учебна година .

4. Текущи въпроси.

По първа точка директорът на училището представи на съвета остатъка 
от бюджетните разходи на училището за 2016 г., които са в размер на 
5528.00 лв.Предложението на педагогическия съвет е ,остатъкът от 
средствата заедно с тези, които са заложени в новия бюджет за ремонтни 
дейности да бъдат изразходвани за подмяна на прозорците в класните 
стаи.

По втора точка директорът запозна съвета със разпределението на 
бюджета за новата 2017 г. по дейности и размера на капиталовите 
разходи.

По трета точка директорът обяви броя на децата ,които в момента са в 
предучилищната група и тези, които посещават детската градина в 
с.Ветрен.Според него, броят на децата е достатъчен за нормална 
паралелка, но целта му е всички деца да се запишат в селото, а не да 
посещават съседното.Директорът помоли съвета за съдействие за 
осигуряване на максимален брой записани ученици в първи клас.



По четвърта точка бяха обсъдени проблемите в училището и най вече 
лошата материална база и желанието на всички общината да включи и 
това училище в европейски проект, защото това е единственото училище, 
което е с най-малък бюджет, защото е начално и единственото, в което не 
е правен ремонт повече от 20 години.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА:

1. По първа точка общественият съвет единодушно съгласува 
предложението на директора и педагогическия съвет за разходване на 
остатъка от бюджета за 2016 г.

2. По втора точка, членовете на обществения съвет произнесе своето 
становище, а именно, че приема дейностите и размера на капиталовите 
разходи за 2017 г. от бюджета на училището.

3. По трета точка членовете на обществения съвет категорично приеха 
предложението на директора да не се допуска изтичане на деца от селото 
и взеха решение индивидуално да разговарят с родителите на тези деца.

Гласували „за"- 4  

Гласували „против" -  0

Дата: 23.01.2017 г.

/ Дима Димитрова/


