ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 18.10.2018 г-от 15.00 часа представителите на Обществения съвет
при НУ"Св.П.Хилендарски" с.Зимница се събраха във връзка с отправената
покана на г-жа Андриана Белчева, - директор на училището и проведоха
заседание при следния дневен ред:
1.Обсъждане изпълнението на делегирания бюджет на училището за
третото тримесечие на календарната 2018 година.
На заседанието присъстваха..;*?, ма от членовете и има наличие на кворум
за провеждане на заседание.
По точка 1 от дневния ред директорът на училището представи отчета за
изпълнение на делегирания бюджет.Същият е представен от
счетоводителя и е разгледан на общо събрание на колектива на
17.10.2018 г.

След обсъждане представителите на обществения съвет одобриха
начина на разходване на средствата по делегирания бюджет за третото
тримесечие на 2018 година.
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Гласували „за" - .!..
Гласували „против" - 0

t

Протоколист: Мая Стефанова

ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 25.01.2019 г. от 10.00 часа представителите на Обществения съвет
при НУ"Св.П.Хилендарски" с.Зимница се събраха във връзка с отправената
покана на г-жа Андриана Белчева, директор на училището и проведоха
за !;дание при следния дневен ред:
1.Обсъждане изпълнението на делегирания бюджет на училището за
четвъртото тримесечие на календарната 2018 година и разпределението
на новия , за 2019 г.
2. Съгласуване приема на ученици за учебната 2019 / 2020 г.
На заседанието присъстваха 5 от членовете и има наличие на кворум за
провеждане на заседание.
По точка 1 от дневния ред директорът на училището представи отчета за
изпълнение на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2018 г. и
разпределението на средствата за новата финансова 2019 г.Същият е
представен от счетоводителя и е разгледан на общо събрание на
ксг ектива на 22.01.2019 г.
По трета точка директорът представи проект за прием на
първокласници за новата 2019/ 2020 г., а именно една паралелка, с
очакван брой ученици 24.
РЕШЕНИЯ:
След обсъждане представителите на обществения съвет одобриха
начина на разходване на средствата по делегирания бюджет за четвъртото
тримесечие на 2018 година , съгласуваха приема на ученици за първи клас
и бюджета за 2019 година.
Протоколист: Мая Стефанова

