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ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ ИВАН ВАЗОВ“ СЕЛО ПАШОВИ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 4 от 11.09.2020 г. 

 

за проведено заседание на Обществения съвет към 

Обединено училище „Иван Вазов“, село Пашови 

 

 

Днес, 11.09.2020 г. в 13:30 часа, в изпълнение на чл. 265, ал. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 19, ал. 1 от 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата, се проведе заседание на 

обществения съвет към ОбУ „Иван Вазов“, село Пашови. 

На събранието присъстваха Всички членове на Обществения съвет 

и директора на училището Мустафа Бандьо.  

На основание чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини 

и училищата заседанието е редовно. 

Присъстващите членове на Обществения съвет  и директора на 

заседанието са регистрирани в присъствен списък, който е неразделна 

част от настоящия протокол. 

Заседанието беше открито от Председателя на Обществения съвет. 

Салиха  Бандьова , която  представи Дневния ред: 
1. Разглеждане и съгласуване на „Стратегията за развитие на Об.У „Иван 

Вазов и плана за стратегията, „Училищния учебен план за учебната 

2020/2021г.“, „Етичният кодекс на училищната общност“ 

2. Отчета  на Бюджета за второто тримесечие за 2020г. 

3. Одобряване на комисията по качеството/работна група за въвеждане 

на система по качеството и Доклада за Годишна самооценка на 

училището 

4. Други. 

 

Преди гласуване на Дневния ред нямаше други предложения от 

членове на Обществения съвет. Предложението беше гласувано и прието 

единодушно с „за“. 

 

Общественият съвет приема така предложеният дневен ред. 

 



т. 1 Приемане на решение за съгласуване на „Стратегията за 

развитие на Об.У „Иван Вазов“ и „Училищния учебен план за 

учебната 2020/2021г.“, „Етичният кодекс на училищната общност“ 

Работата на обществения съвет премина към обсъждане на т. 1 от 

Дневния ред и съгласуването на училищните учебни планове за 

2020/2021 учебна година. 

      Г-н Бандьо – Директора на училището запозна подробно 

Общественият съвет с изискванията за  учебния план по класове в 

училището и решението на Педагогическия съвет, които са съобразени 

с мнението на родителите и учениците, и изискванията по 

нормативните документи.. Той поиска съгласуване на учебните планове 

и  даване на становище.  

    След проведените разисквания и изказвания на членовете на ОС и 

след гласуване с пълно мнозинство от присъстващите членове на ОС 

към Об.У „Иван Вазов“ бе взето следното 

 решение: 

Обществения съвет към Об.У„ Иван Вазов“ одобрява така 

представения учебен план за учебната 2020-2021г. и ще даде 

положително становище.  

Обществения съвет разгледаха Училищната стратегия на училището 

и плана приложен към нея, която бе също гласувана и приета с пълно 

мнозинство обсъдиха отчета по изпълнението на стратегията за периода 

2016-2020г. и залагането на неизпълнените цели във сегашната 

стратегия. 

След проведеното гласуване бе взето следното решение: 

Обществения съвет към Об. У „Иван Вазов“ село Пашови одобрява 

училищната стратегия и плана към нея.  

След разглеждането на промените на Етичния кодекс обществения 

съвет  взе решение , да одобри и съгласува „Етичния кодекс“  

По т. 2.   от дневния ред Г-н Директора на училището изнесе данни: 

относно разходването на делегирания бюджет на училището за второто 

тримесечие на 2020г. 

 Разходваните средства бяха съпоставени с утвърдения бюджет на 

училището за годината. 

    След проведените разисквания и изказвания на членовете на ОС и 

след гласуване с пълно мнозинство от присъстващите членове на ОС 

към ОбУ „Иван Вазов“ бе взето следното решение: 

 

Обществения съвет към ОбУ„ Иван Вазов“ съгласува предоставената 

информация от Директора на училището включваща: отчет  по 

изпълнението на бюджета към  30.06.2020г.; отчет на касовото 

изпълнение на бюджета към 30.06.2020г. справка за процентното 

изпълнение на бюджета към 30.06.2020г. 



 С това обсъждането на т.2 от Дневния ред приключи и Обществения 

съвет премина към гласуване по т.3. 

По т. 3.   Председателя на съвета запозна присъстващите състава и 

функциите на  с комисията по качеството и поиска одобрение на 

Обществения съвет, никой от присъстващите не оспори всички заявиха 

, че приемат така сформираният екип , тогава председателя прочете 

годишният доклад на комисията по самооценката на училището. Айше 

Болутова , каза че има още какво да се желае , но като цяло  е съгласна 

със самооценката на институцията, други мнения не постъпиха.  Г-жа 

Бандьова призова присъстващите към гласуване за одобряване на 

Годишният доклад на училището. Годишният доклад по 

самооценяването бе одобрен с пълно мнозинство от членовете на 

съвета.     

По т. 4. Други     В рамките на обсъждането беше поставен 

въпросът взетите мерки при пандемията на КОВИД-19, бяха обсъдени и 

насоките за Ковид-19, също така бе обсъден и превоза на децата.  

С това обсъждането на т. 3от Дневния ред приключи и Обществения 

съвет премина към гласуване по т. 3: 

 

На основание на резултатите от проведеното гласуване по точките 

от дневния ред Общественият съвет прие следните становища и взе 

следните решения: 

 

По т. 1  Приемане на решение за съгласуване на учебните планове, 

етичният кодекс и Стратегията на развитие за учебната 2020/2021 

година. Общественият съвет съгласува  и дава становище за 

предоставените училищните документи на ОбУ „Иван Вазов“ за 

2020/2021 учебна година със следния брой гласове: 

Бр. гласували: 6 

Бр. гласове „за“: 6 

Бр. гласове „против“: 0 

Бр. гласове „въздържал се“: няма 

 
По т.2. Отчет за второто тримесечие за 2020г.–  Обществения съвет 

към ОбУ„ Иван Вазов“ съгласува предоставената информация от 

Директора на училището включваща: отчет  по изпълнението на 

бюджета за второто тримесечие, Дава  становище, че няма забележки 

по отчета за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2020г. 

Във връзка с повдигнатите въпроси по т. 2. Общественият съвет взе 

решение: Одобрява  така предприетите мерки и правила за Ковид -19,  

Бр. гласували: 6 

Бр. гласове „за“: 6 

Бр. гласове „против“: 0 

Бр. гласове „въздържал се“: 0 



По т.3. Одобряване на комисията по качеството/работна група за 

въвеждане на система по качеството и Доклада за Годишна самооценка 

на училището .Общественият съвет взе решение: Одобрява състава и 

функциите на Комисията и одобрява Годишния доклад за самооценката 

на институцията. 

Бр. гласували: 6 

Бр. гласове „за“: 6 

Бр. гласове „против“: 0 

Бр. гласове „въздържал се“: няма 

 

На основание на резултатите от проведеното гласуване по точките 

от дневния ред Общественият съвет прие следните становища, решения 

и прави препоръки, както следва: 

1. Приема решение за съгласуване на училищните учебни 

планове, стратегията на развитие и плана към нея, и Етичният 

кодекс на училищната общност на ОбУ„Иван Вазов“  за 

учебната 2020/2021 година  

2. Приема решение за съгласуване  и даване на положително  

становище за отчета на Бюджета за Второто тримесечие на 

2020г.  

3. Одобрява решението на ПС  за комисия по качеството/работна 

група за въвеждане на система по качеството. 

4. Одобрява и приема годишният доклад за самооценяването на 

училището. 

 

Поради  изчерпване на дневния ред заседанието на ОС при ОбУ 

„Иван Вазов“ село Пашови бе закрито. 

 

                                                                                             

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: 

Фатима  Шондра  
(име, фамилия)                (подпис) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

Салиха Бандьова 
 (име, фамилия)                            (подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Присъствен списък на Заседание № 4   

на Обществения съвет към ОбУ „Иван Вазов“ село 
Пашови: 

Салиха Бандьова 

……………………………………………….              ……………….. 
Фатима Шондра 

……………………………………………….              ……………….. 

          Местан А. Али  
……………………………………………….              ……………….. 
          Айше    Болутова 
……………………………………………….              ……………….. 
         Мустафа Бандьо. 

……………………………………………….              ……………….. 
          Мая Лачева 

……………………………………………….                          ……………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ СЕЛО ПАШОВИ 

(наименование и адрес на училището) 

 

 
 
Вх.№1055/14.09.2020г. 

 
 
 

 

 СТАНОВИЩЕ 

На Обществения съвет към ОбУ „Иван Вазов“село 
Пашови 

 
Обществения съвет на ОбУ „Иван Вазов“ село Пашови, съгласува и дава 

положителни становища за : 

1. Училищния учебен план, Стратегията на развитие и етичният 

кодекс  за учебната 2020 /2021г. на  ОбУ „Иван Вазов“, с. Пашови ; 

2. Отчета по изпълнението на бюджета за второто тримесечие за 2020г.; 

3. Одобрява избора на ПС  за  комисията по качеството/работна 

група за въвеждане на система по качеството. 

4. Одобрява доклада за годишната самооценка на училището. 

 

 
 
Дата 11.09.2020г. 
село Пашови 

Председател на ОС: 

                      / Салиха Бандьова / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


