ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ ПМГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – Силистра

На 22.02.2017 г. в стая 207 се проведе заседание на Обществения съвет към ПМГ „Св.
Климент Охридски“.
Начало: 17,00 ч.
Край: 17,55 ч.
Присъстващи:
1. Ростислав Павлов
2. Велемира Николова
3. Кера Георгиева
4. Михаела Антонова
5. Цветана Цанова
6. Анелия Невска – директор на ПМГ „Св. Климент Охридски“
7. Мария Томова – административно и техническо лице за подпомагане на дейността на
Обществения съвет
Кворум: да
ДНЕВЕН РЕД:
1. Запознаване с план-проект за заседанията на Обществения съвет
2. Запознаване с изготвените институционални документи на гимназията
3. Запознаване с план-прием 2017/2018
4. Запознаване с начален план на разчета на бюджет 2017
По първа точка от Дневния ред:
Г-жа Цветана Цанова откри заседанието и благодари за доверието, което са й гласували
членовете, избирайки я за председател на Обществения съвет. Съобщи, че е съпричастна към
дейността на училището повече от 30 години и че живее с мисълта, че целта на този съвет е поскоро да подпомогне стогодишната традиция на гимназията.
Предложен бе план-проект за дейността на съвета. (Приложение №1)
С пълно мнозинство се взе решение материалите, които следва да бъдат разгледани на
заседанията да се изпращат по електронната поща заедно с поканата.
Гласували:5; За: 5; Против: 0; Въздържали се: 0
Председателят уточни, че на заседанието не присъстват представители на Настоятелството и
ученическтото самоуправление, тъй като срещата е по-скоро конструктивна и припомни на
членовете задълженията им по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността
на обществените съвети към детските градини и училищата.
По втора точка от Дневния ред:
Г-жа Цанова даде думата на г-жа Невска да запознае присъстващите с документацията,
създадена преди инициирането на Обществен съвет в гимназията.
Г-жа Невска запозна членовете с изготвените документи, които са налични за свободен
достъп в сайта на училището.
По трета точка от Дневния ред:
Г-жа Невска представи план-приема за 2017/ 2018 г. и регламент за приема в пети клас
(Приложение № 2). Три паралелки в осми клас и една в пети. Има нов регламент за приема в пети

клас – участието на децата в състезания и/ или олимпиада, определени в календара на МОН. В
осми клас са предложени:
- паралелка математически профил; профилиращи предмети са математика и
информатика;
- паралелка софтуерни и хардуерни науки; профилиращи предмети са инфорамтика и
информационни технологии;
- паралелка природни науки; профилиращи предмети са биология и химия.
Цялата документация относно приема е налична в сайта на гимназията.
Общественият съвет не изрази възражения относно предложението за план-приема през
учебната 2017/ 2018 г.
По четвърта точка от Дневния ред:
Г-жа Невска представи началния план на разчета на натуралните стойности и показатели
по стандартите на делегираните от държавата дейности. (Приложение№ 3) Изготвянето на
бюджета на училището предстои да се извърши. След това ще се направи специално заседание,
фиксирано за 15.03.2017 г., на което Общественият съвет ще престави своето становище относно
разпределението на средствата, съгласно срок, определен в чл. 16, ал. 4 от Правилника.
Г-жа Цанова насрочи следващата дата за заседание - 15.03.2017 г.
Поради изчерпване да Дневния ред заседанието приключи.

Протоколчик: М. Томова
Председател: Цв. Цанова

