
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩ.СЪВЕТ

1. Лидия Ращева Радева, родител на Атанас 
Лидиев от 1 клас;

2. Тодор Марианов Иванов, родител на Надя 
Тодорова от 2 клас;

3. Ванина Желязкова -  представител община 
Мъглиж;

4. Мая Стефанова , родител на Али Шимшек 
,ученик от 3 клас;

5-Андон Илиев, родител на Анета Андонова 
от 4 клас



ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 13.02.2020 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 
заседание при следния дневен ред:

1.Обсъждане изпълнението на делегирания бюджет на училището за 
четвъртото тримесечие на календарната 2019 година, разпределяне на 
преходният остатък и разпределението на новият бюджет за 2020 г.

2. Прием на деца и ученици за новата учебна година.

На заседанието присъстваха 4 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 2019 г. и 
разпределението на средствата за новата финансова 2020 г.Същияте 
представен от счетоводителя и е разгледан на общо събрание на 
колектива на 30.01.2020 г.

По втора точка директорът представи проект за прием на 
първокласници и деца от Подготвителна група за новата 2019/ 2020 г ., а 
именно:

- 1 клас -  една паралелна -  24 ученици
- ПГ -  5 и 6 годишни -  1 паралелка, 24 деца.
- ПГ- 4  годишни-при подадени заявления на родители и 

разрешение от МОН -  една група, 12 деца.

РЕШЕНИЯ:

След обсъждане представителите на обществения съвет одобриха 
начина на разходване на средствата по делегирания бюджет за четвъртото 
тримесечие на 2019 година и преводния остатък, съгласуваха приема на 
ученици за първи клас и Предучилищна група и бюджета за 2020 година.

Протоколист: Мая Стефаноза J
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