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П Р О Т О К О Л № 3 / 29.12.2016 година 

Днес, 29.12.2016г., от 17.30 часа в ОУ „Христаки Павлович” град Дупница се 

проведе заседание на обществения съвет. 

Присъстват: Силвия Ангелова, Красимира Методиева, Розалия Георгиева, Соня 

Трайкова, Тодор Петков 

Отсъстващи: няма 

Дневен ред: 

1. Одобряване на стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с 

приложени към нея план за действие и финансиране. 

2. Информация от директора на ОУ „Христаки Павлович” град Дупница за 

изпълнение на делегирания бюджет на училището за 2016г.,  

По точка първа от дневния ред 

Соня Трайкова запозна присъстващите с предложената стратегия за развитие на 

училището за периода 2016-2020г. с приложени към нея план за действие и 

финансиране. 

Изказвания: 

Розалия Георгиева – предложи в анализа на вътрешната среда – външно 

оценяване да се запишат и показатели за повишаване на резултатите от НВО в 4 и 

7.клас. Да се помисли по въпроса за актуализиране отбелязването на благотворителени 

базари. Да се предлагат саморъчно направени картички, пана, картини, детски театър, 

концерт и др.като се включат и родители. 

Антоанета Николова – директор на ОУ „Христаки Павлович” град Дупница 

посочи, че има изготвени мерки за повишаване на качеството на образованието. Те са 

изготвени като е направен анализ на резултатите от НВО в 4 и 7.клас, отчетени са 

пропуските и са набелязани мерки за повишаване на качеството на образованието през 

учебната 2016/2017 година. Учениците със затруднения са включени в проект „Твоят 

час” 

На заседание на педагогическия съвет ще обсъдим предложението за промяна на 

организиране на базари.  

Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие 



РЕШЕНИЕ № 1 

1. На основание член 269, ал. 1, т.1  от ЗПУО одобрява стратегията за развитие на 

училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и 

финансиране. 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се - няма 

По точка втора от дневния ред 

Антоанета Николова – директор на ОУ „Христаки Павлович” град Дупница 

запозна присъстващите членове на обществения съвет с информация за изпълнение на 

делегирания бюджет на училището за 2016г.  

Изказвания: 

Соня Трайкова – справката е подробно изготвена и нагледно показва 

разпределение на средствата.  

Други изказвания не бяха направени и заседанието прие 

РЕШЕНИЕ № 3 

На основание член 27, ал. 2, от Правилника за създаването, устройството и дейността 

на обществените съвети разгледа информацията от директора на ОУ „Христаки 

Павлович” град Дупница за изпълнение на делегирания бюджет на училището за 2016г.  

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се - няма 

След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет беше закрито 

в 19.10часа. 

 

 

Соня Трайкова  

Председател на обществения съвет на ОУ „Христаки Павлович” град Дупница 

 

Розалия Георгиева  

Протоколист 


