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П Р О Т О К О Л № 7 / 13.09.2017 година 

Днес, 13.09.2017 г., от 17.30 часа в ОУ „Христаки Павлович” град Дупница се 

проведе заседание на обществения съвет. 

Присъстват: Силвия Ангелова, Тодор Петков, Красимира Методиева, Розалия 

Георгиева, Соня Трайкова. 

На заседанието присъства и Антоанета Николова- директор. 

Отсъстващи: няма 

Дневен ред: 

1. Избор на представител на родителите за член на училищния съвет „Твоят час” по 

проект ВG05MOP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят час) – фаза I” за учебната 2017/2018 година. 

2. Отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на училището през учебната 

2017/2018г. 

 

 

По точка първа от дневния ред 

По І-ва точка от дневния ред г-жа Николова запозна обществения съвет с 

проект ВG05MOP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят час) – фаза I” за учебната 2017/2018 година. 

   

г-жа Николова даде думата на присъстващите членове на обществения съвет за 

предложения за избор на председател. 

Изказвания: 

Соня Трайкова – предложи за представител на родителите за член на училищния 

съвет „Твоят час” по проект ВG05MOP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I” за учебната 

2017/2018 година да бъде, Красимира Методиева.  

Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие 

РЕШЕНИЕ № 1 



1. Общественият съвет приема Красимира Методиева за представител на 

родителите за член на училищния съвет „Твоят час” по проект ВG05MOP001-

2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения 

и компетентности (Твоят час) – фаза I” за учебната 2017/2018 година  

 

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

По точка втора от дневния ред  

 Антоанета Николова- директор, запозна присъстващите с доклад за изпълнение 

на Стратегия за развитие на училището през учебната 2017/2018г. 

Изказвания: 

Тодор Петков каза, че през учебната 2017/2018 година заложените цели в 

приоритетните направления са били  успешно реализирани. 

 

Розалия Георгиева - Изказвам своята благодарност за упоритата и всеотдайна 

работа на колектива на училището. Тя пролича от представения доклад за изпълнение 

на Стратегията. Показаният успех от учениците е според възможностите им. Той зависи 

и от заинтересоваността на родителите. Когато сме заедно – учители и родители 

успехът на децата ни е гарантиран. 

Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие 

РЕШЕНИЕ № 2 

 На основание чл.16, ал.1, т.1 от Правилник за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към училището приема отчета за изпълнение на 

Стратегията за развитие на училището за учебната 2017/2018г. 

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

След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет беше закрито 

в 20.00 часа. 

 

 

Соня Трайкова  

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

 

Розалия Георгиева  

Протоколист 


