ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ ПМГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – Силистра

На 26.04.2017 г. в стая 207 се проведе заседание на Обществения съвет към ПМГ „Св.
Климент Охридски“.
Начало: 17,00 ч.
Край: 18,00 ч.
Присъстват:
1. Ростислав Павлов
2. Велемира Николова
3. Кера Георгиева
4. Цветана Цанова
5. Анелия Невска – директор на ПМГ „Св. Климент Охридски“
6. Мария Томова – административно и техническо лице за подпомагане на дейността на
Обществения съвет
7. Грета Димитрова – счетоводител на ПМГ„Св. Климент Охридски“
8. Галина Йорданова – представител на Настоятелството
9. Диана Кьосева от 10 в клас – представител на ученическото самоуправление
10. Тимотей Томов от 10 б клас - представител на ученическото самоуправление
Кворум: да
Отсъства: Михаела Антонова
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчитане изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017
2. Инфорамция за проекти
3. Предложение
По първа точка от Дневния ред:
Г-жа Цветана Цанова откри заседанието и запозна присъстващите с Дневния ред. И даде
думата на г-жа Невска да представи финансовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие
(Приложение № 1). Директотът на гиманзията припомни, че отчетът може да се види и в сайта
на училището.
Г-н Ростислав Павлов изрази доволство относно изпълнението на бюджета и от факта,
че към момента Гимназията няма неразплатени задължения.
Г-жа Цветана Цанова добави, че е присъствала на Общото събрание на ПМГ при
преставянето на отчета.
Общественият съвет прие без забележки финансовото изпълнение на бюджета за
първото тримесечие на 2017 г.
По втора точка от Дневния ред:
Г-жа Цветана Цанова даде думата на г-жа Невска за представяне на проектната дейност.
Директорът сподели, че тази година ПМГ може да се похвали със сериозно печелене на
проекти – два от тях по ТГС на обща стойност 350 000 евро. Там ще се разчита на Общинския
съвет за мостово финансиране.

Спечелен е проект на ПУДОС, по който ще бъде изградена зелена стена във фоайето на
стойност 5000 лв. При този тип проекти финансирането се извършва на два транша – при
стартирането се предоставя половината от сумата и след изграждането на заложената дейност –
се изплаща следващата половина от стойността.
Г-жа Галина Йорданова попита защо никой от Настоятелството не е поканен на Общото
събрание.
Г-жа Невска обясни, че според нормативната уредба на ЗПУО директорът няма такъв
ангажимент. Според закона Общественият съвет е органът за мониторинг, а Настоятелството има
подкрепяща функция – да подпомага материално дейстта на училището. Но дори и да няма
такова задължение, не би отказала да ги кани.
Директорът изказа задоволство от сключеното споразумение за сътрудничество с училище
в гр. Тулча, Румъния. Дейността ще се състои от визити на разменни начала. В началото на месец
юни група от учители и ученици ще посети образователната институция в Тулча, след което
визитата ще се върне повреме на Патронния празник на гимназията. Вече са избрани учителите,
които ще отидат в Румъния, предстои избор на учениците.
Г-жа Кера Георгиева попита какви са критериите за учениците.
Г-жа Невска каза, че все още не са уточнени.
Г-жа Цв. Цанова изрази своето задоволство от това споразумение, което представлява и едно
своеобразно завръщане към корените на преселниците и помоли г-жа Невска да сподели нещо,
което е свързано с личните и качества.
Г-жа Невска сподели с присъстващите, че в началото на учебната година спечели конкурс
за директори и посети Ню Йорк. Това всъщност е Академия за училищни лидери. Участието в
този формат тя спечели с разработването на иновативен училищен план, по който вече се работи
в 9-ти клас. Учениците избират проекти, работят по тях и след това ги представят пред аудитория.
Презентирането ще се състои на 01.06.2017 г. Този ден ще бъде неучебен (като директор г-жа
Невска има право да обяви до 3 учебни дни в годината). Вечерта ще има концерт по инициатива
на учениците, организиран изцяло от тях.
Г-жа Цанова добави, че при организацията те биха могли да разчитат на съдействие от
страна на г-жа Кера Георгиева и г-н Ростислав Павлов. Благодари да директора за представената
информация относно проектите.
Г-жа Галина Йорданова каза, че Настоятелството наистина има за цел подпомага и пази
статута на гимназията и че тяхното желание е наистина да работят съвместно с ПМГ.
По трета точка от Дневния ред:
Г-жа Цанова отправи предложение към присъстващите за организиране на неформална
среща, на която са поканени членовете на Обществения съвет, на Настоятелството и колектива
на гимназията. С организационните въпроси ще се занимае лично тя. Предвижда се това да се
случи месец октомври 2017 г.
Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието бе закрито.

Протоколчик: М. Томова
Председател: Цв. Цанова

