
 

 

 

вх.№1678/  13.09.2021г. 

П Р О Т О К О Л  № 9 

от проведено заседание на Обществен съвет 

при Об.У „Иван Вазов” – село Пашови 

 
Днес 13.09.2021г. /Понеделник/ в ОбУ„Ив.Вазов“ село Пашови в 13,30 часа в  

училището се проведе заседание на обществен съвет ОбУ „Иван Вазов”  село Пашови. 

Заседанието е свикано с искане от директора на училището, с посочен дневен 

ред за провеждане, която е изпратена по електронен път на членовете . Директорът 

присъства на заседанието. 

Дневен ред, при който е свикано заседанието: 

1. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2021/2022г. 

2. Разглеждане на отчета разходите по бюджета за второто тримесечие за 2021г. 

3. Излъчване на представители за изготвянето на „Етичния кодекс“, „Годишния 

план “ и в определени училищни комисии; 

4. Разглеждане на училищната стратегия, плана по изпълнението й и едногодиш-

ния отчет за изпълнените дейности. 

5. Подобряване на МТБ. 

6. Разни; 

По т. 1 от дневния ред  Приемане на решение за съгласуване на учебните планове за 

учебната 2021/2022година 

      Директора на училището запозна  Общественият съвет с измененията за  учебния 

план  в класовете ,за които има такова , спортните дейности , разширените подготовки 

и така нат. И  решението на Педагогическия съвет. Той поиска съгласуване на учеб-

ните 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 ПРЕДСТА-

ВЕНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г. И ЩЕ ДАДЕ ПОЛОЖИТЕЛНО 

СТАНОВИЩЕ.  

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

нето на делегирания бюджет на училището към 30.06.21г. /за второто тримесечие на 

2021г/.  



 Разходваните средства бяха съпоставени с утвърдения бюджет на училището за годи-

ната. 

    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 ПРЕДОСТАВЕ-

НАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ВКЛЮЧВАЩА: ОТЧЕТ  

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ  30.06.2021Г.; ОТЧЕТ НА КАСОВОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021Г. СПРАВКА ЗА ПРОЦЕНТНОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021Г. 

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

към гласуване по т.3. 

По т.3 от дневния ред. Излъчване на представители за изготвянето на „Етичния кодекс“, 

„Годишния план “ и в определени училищни комисии; 

Разисквания:  Беше направено предложение от Айше Болутова да бъде излъчен един предс-

тавител от ОС, който да ги представлява във всичките училищни комисии, където има нужда 

от техен представител, с мотивите че всички работят и не всички са добре запознати с норма-

тивните документи и изискванията. Всички се съгласиха с това предложение, като по предло-

жение на Местан Али избраха Фатиме Шондра, като човек работещ най-близо до училището и 

най-запознат с изискванията.   

    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: 

ОС ИЗЛЪЧВА ФАТИМЕ ШОНДРА ЗА  ТЕХЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, КОЙТО ДА ПРИ-

СЪСТВА НА ПС, В УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ ПО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЕТИЧ-

НИЯ КОДЕКС И ВСИЧКИ ДРУГИ УЧИЛИНИ КОМИСИИ, КЪДЕТО СЕ ИЗИСКВА 

ТЯХНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. 

 

По т.4 от дневния ред : Разглеждане на училищната стратегия, плана по изпълнението 

й и едногодишния отчет за изпълнените дейности. 

      Г-н Бандьо – Директора на училището запозна Общественият съвет със стратеги-

ята на развитие на обединено училище „Иван Вазов“ като поясни. 

Членовете на ОС я разгледаха и след проведените дебати решиха , че нямат забележки 

по стратегията на училището . 

    След проведените разисквания и изказвания на членовете на ОС председателя на 

ОС г-жа Бандьова призова към гласуване на Стратегията за развитие. 

      РЕШЕНИЕ: 

Обществения съвет към Об.У„ Иван Вазов“ приема и одобрява Стратегията на разви-

тие на училището. 

По т.5.  Подобряване на МТБ: 

Бяха обсъдени придобряването на МТБ на училището- изграждането на нов компютъ-

рен кабинет, възможностите за физкултурен салон , спортната площадка, проблемите 

с покрива и училищния автобус и възможностите за финансирането. 

РЕШЕНИЕ:  

ОС съвет да търси начини и перспективи за допълнителни финансирания и дарения. 



По Точка 6.  Разни 

ОС  разгледа Етичния кодекс на училището , обсъдиха противоепидемичните мерки в 

училището и  възможните варианти за тържеството за началото на учебната година.  

След проведените разисквания и изказвания на членовете на ОС, председателя на ОС 

г-жа Бандьова призова към гласуване на Етичния кодекс. 

    

   РЕШЕНИЕ: 

Обществения съвет към Об.У„ Иван Вазов“ приема и одобрява Етичния кодекс на учи-

лищната общност . 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 15,20 часа.  
 

 

Протоколирал:  Фатиме Шондра                 Председател:  С.   Бандьова                                                         

Подпис: ………… ……                                                          Подпис: …… …… 
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 СТАНОВИЩЕ 

На Обществения съвет към ОбУ „Иван Вазов“село Пашови 

 
Обществения съвет на Обединено училище  „Иван Вазов“ село Пашови, 
съгласува и дава положителни становища за : 
 1. Училищния учебен план за учебната 2021 /2022г. на  ОбУ „Иван Ва-
зов“, с. Пашови ; 
2. Отчета по изпълнението на бюджета за второто тримесечие за 2021г. 
3.    Стратегията на развитие на Об.У „Иван Вазов“ с. Пашови и отчета по из-
пълнението на стратегията и етичния кодекс на училищната общност, 
4. Етичния кодекс на училищната общност в Об.У „Иван Вазов“ село Па-
шови 

 
 
Дата 13.09.2021г. 
село Пашови 

Председател на ОС: 

                     /  Салиха  Бандьова/ 

 


