ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ” гр. ДУПНИЦА
п.к.2600 гр.Дупница ул. “Орлинска “№13 тел.0701 / 5 25 46
e-mail:ou_hr_pavlovich@abv.bg

вх.№.......................

П Р О Т О К О Л № 1 / 11.11.2016 година
Днес, 11.11.2016г., от 17.30 часа в ОУ „Христаки Павлович” град Дупница се
проведе събрание на родителите.
Дневен ред:
1. Запознаване с чл. 265 – 270 от ЗПУО – Обществени съвети.
2. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществения
съвет.
3. Определяне на броя на представителите на родителите в обществения съвет.
4. Избор на представителите на родителите в обществения съвет и на резервни членове.
На срещата присъства и представител на финансиращия орган - община
Дупница, Тодор Петков-Началник Отдел „КО и МД”.
Събранието на родителите е свикано от Антоанета Николова - директор на ОУ
„Христаки Павлович” град Дупница.
Протоколист – Гергана Рашева – главен учител.
По точка първа от дневния ред
Директорът на училището запозна присъстващите с чл. 265 – 270 от ЗПУО –
Обществени съвети.
Изказвания и предложения не бяха направени.
По точка втора от дневния ред
Директорът на училището запозна присъстващите с Проект на Правилник за
създаването, устройството и дейността на обществения съвет.
Изказвания и предложения не бяха направени.
По точка трета от дневния ред
Изказвания:
Маргарита Димитрова – сподели, че според нея да си член на обществения съвет е и
отговорност. Нужно е да се познават и нормативните документи и на време да се
отзоваваш на заседанията.

Соня Трайкова – предложи броя на представителите на родителите в обществения
съвет да бъде 4 с мотив, че по-малко хора се събират по-лесно.
Тодор Петков–направи предложение броят на резервните членове на обществения
съвет да e 1 човек.

РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл.266, ал.2 от ЗПУО събранието на родителите определи броят на
членовете в обществения съвет да бъде 5. Един представител на финансиращия орган
и четирима представители на родителите. Членовете на обществения съвет се
определят за срок не по-дълъг от три години.
РЕШЕНИЕ № 2
На основание чл.266, ал.2 от ЗПУО събранието на родителите определи броят на
резервните членове на обществения съвет да бъде 1.
Гласували: за 15 против – няма, въздържали се – няма
Други предложения не бяха направени и събранието взе следното
По точка четвърта от дневния ред
Изказвания: Габриела Асенова предложи Соня Трайкова, Маргарита Димитрова,
Красимира Методиева, Розалия Георгиева, Силвия Ангелова за членове на
обществения съвет
Други изказвания и предложения не бяха направени и събранието взе следното
РЕШЕНИЕ № 3
На основание чл.266, ал. 1 от ЗПУО избира за членове на обществения съвет и
резервни членове към ОУ „Христаки Павлович” град Дупница следните родители:
Соня Трайкова
Гласували: за15, против – няма, въздържали се - няма
Красимира Методиева
Гласували: за 15, против – няма, въздържали се – няма
Розалия Георгиева.
Гласували: за 14, против – няма, въздържали се - 1
Силвия Ангелова
Гласували: за 14, против – няма, въздържали се – 1
Резервни членове:

Маргарита Димитрова
Гласували: за 15, против – няма, въздържали се - няма

Госпожа Николова благодари на родителите за отзивчивостта и присъствието на
събранието. Увери присъстващите, че и занапред ще работим в екип учители и
родители в името на учениците.
След изчерпване на дневния ред срещата с родителите и представителят на
община Дупница беше закрита в 19.15часа.

Антоанета Николова
директор ОУ „Христаки Павлович” гр. Дупница

Гергана Рашева
Протоколист

