
 

 

П Р О Т О К О Л    № 5 

 

от заседание на Обществения съвет към ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Рударци 

 

            Днес, 13.09.2018 г., във връзка с чл. 267, ал 1, т.1 от  ЗПУО и чл. 15, л. 1, т. 1 т 

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата от 27.09.2016 г., се проведе заседание на Обществения 

съвет. 

 На събранието присъстваха петима членове на обществения съвет, г-жа Маргарита 

Йорданова - директор и г-жа Светла Миланова – счетоводител на училището. 

          Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани 

в присъствен списък, който е неразделна част от настоящия протокол. 

 

 Председателят на общестения съвет г-жа Станислава Александрова, предложи 

следния дневен ред: 

 

1. Попълване на състава на резервните членове на Обществения съвет 

2. Приемане на Етичен кодекс 

3. Обсъждане програмите за превенция за ранно напускане на училище 

4. Съгласуване на актуализираната стратегия за развитие на училището 

5. Запознаване и одобряване на отчета на бюджета за периода януари- юни 2018 г. 

6. Разни 

 

   Събранието бе открито в 18:00 часа. Налице е кворум за вземане на решения. 

 

            Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно. 

 

            По т. 1 от дневния ред председателят запозна членовете на съвета, че поради 

завършване на учениците отпадат резервни членове,  което налага промяна в състава на 

ОС. 

 След проведени разисквания и предложения се премина към гласуване. 

 

Със „за” - 5, „против” – няма, „въздържали се”  няма, Обществения съвет взе 

следното  РЕШЕНИЕ: 

 

Общественият съвет приема като резервни членове Михаела Димитрова и                    

Румяна Петрова. 

 

 

 

 

ОУ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
п.к. 2343 с. Рударци, общ. Перник, обл. Перник; тел.: 0876520621; 

e–mail: ou_rudarci@abv.bg 

 

 

 



           По т. 2 от дневния ред директорът на училището запозна ОС с Етичния кодекс на 

училищната общност. 

 

Със пет гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Обществения съвет  

следното РЕШЕНИЕ: 

2.Обществения съвет приема Етичния кодекс на училищната общност. 

По т. 3 от дневния ред дирекорът запозна ОС с програмите за превенция за ранно 

напускане на училище  

Със пет гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Обществения съвет  

следното РЕШЕНИЕ: 

         3.Обществения съвет приема програмите за превенция за ранно напускане 

на училище. 

По т. 4 от дневния ред г-жа Светла Миланова – счетоводител запозна 

присъстващите с отчета на бюджета по дейности за периода януари – юни 2018 г. От него 

става видно, че средствата са разпределени и разходвани по предназаначение. 

Г-жа Александрова – председател на ОС изрази задоволство от изпълнението на бюджета. 

Със пет гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Обществения съвет  

следното РЕШЕНИЕ: 

         4.Обществения съвет дава положително становище и приема 

изпълнението на бюджета за перида януари – юни 2018 г. 

По т.5 директорът информира родителите за: 

• реализирания план-прием на ученици,  

• готовността за започване на учебната година  

• за състоянието на ремонтите в училището 

Г-жа Йорданова благодари на всички за оказаната помощ при основния ремонт на 

класните стаи. 

 

 

  Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 19:30 часа. 

 

Изготвил:  

       /Станислава Александрова/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


