Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кириn и Методий " - гр . Елхово
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Днес, 16 март 2018 година от 17:15 часа в ОУ „Св. Св. Кирил и Методнй" - гр.Елково,
Александър Стамболийски" Tk_ 36, ет.2, стая Tk 202, се проведе заседание на
Общесгвен сьвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методнй" - гр.Елково.
От общо 5 /петнма/ членове на Обществеи сьвет към ОУ „Св. Св. Кирил н Методий" гр.Елхово яа заседанието присьстваха 5 /петима] членове :
1. Милена Гендова - Председател на Обществен сьвет към ОУ „Св. Св. Кирил и
Методнй" - гр.Елхово;
2. Стоянка Бургасчиева - член на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий - гр.Еэixово;
3. йовка Димитрова - член на Обществен сьвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методнй"
- гр.Еэиово;
4. Стела Вълкова - член на Обществен еъвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" Гр.ЕЛХОВ0;

5. Валентина Караджова - член на Обществен сьвет към ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий" - гр.Еrиово.
Напице е необходвмият. кворум за провеждане на заседаннето н вземане на решения
по точките от диевиия ред.
Заседанието се председателсгва от председателят на Обществення сьвет към ОУ „Св.
Св. Кирил и Методнй" гр.Елхово- Милена Гендова.

По негово предложенне и с 5 lпетl гласа „ЗА" за лротоколчик на заседанието е
определена Йовка Днмитрова - член на Обществен сьвет към ОУ „Св. Св. Кирил н
Методий".
Председателят запозна присъствапщте членоае с пълномощно от директора на ОУ
„Св. Св. Кирил и Методнй"- гр.Еэосово от 14.03.2018 г., с което се улълномощава Таня

Василева Саракостова на длъжност „заместник-директор, адмииистративно-стопаиска
дейност" в училището да присъства на заседаиието на Обществеиия съвет с право на
сьвещателен глас както и да предсrави sa разглеждане Справка за Разпределенне на
бюджета по дейноетн и параграфи на ОУ „Св. Св. Кирил и Методна" - гр.Елхово за 2018
година.

Председателят предложк на членовете на Обществения сьвет във връзка с
предсrавеното пълНомощно от директора на училището в дневfпiя ред на заседаиието да
бъде включена допълнителна точка 2 за разглеждане н обсъждане на Справка за
Разпределение на бюджета по дейвосги и параграфн на ОУ „Св. Св. Кирил и Методнй" гр.Елхово за 2018 roдина.

След проведено гласуване с 5 lпетl гласа „ЗА" , против „няма", въздържапи се
„няма", Обществения съвет взе решенне заседаиието да се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД
1.
2.

Съгласуване на Училищеи план-прнем на ОУ„Св. Св. Кирил и Методий " гр.Елхово за учебната 2018/2019 година.
Разглеждаие и обсьждане на Справка за Разпределение на бюджета по дейности и
лараграфи на ОУ „Св. Св. kupun u Методий" - гр.Елхово за 2018 тодина.
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Обществен съвет към ОУ „ Св . Св . Кирил и Методий " - гр . Елхово

IIo точка 1 от Двевввв ред председатлят на Обществения съвет запозна
присъстващнте на заседанието с чл.296, ап.1, т.б от ЗПУО, съгласио която Общесгвеиия
сьвет сьгласува Училищен план-прием на ОУ„Св. Св. Кярил и Методий" - гр.Етсово за
учебната 2017/2018 година. Председатепят разяснн, че сьгласно чл .144 от Наредба Л 10
от 01.09.2016 г. за органязадия дейвоствте в училнщиото образование, Училищния планпрнем за предстоящата учебна roдина се утвърждава сьс заповед на дирекгора в срок до
30 март след становнще на обществення сьвет н се публикува на ннтернет страницата на
училището.
След разглеждане н обсьждане на представената информация Общесгвеинят сьвет
към ОУ„Св. Св. Кирил и Методнй" - гр.Елхово единодутно с 5 ІпетI гласа „За" взе

~

следяото
IIO ТОЧIСА 1 ОТ ДНЕВННЯ РЕД:
На основанве чл.1 б, ал.1, т.10 от Правьлвика за сьздаването, устройството н
дейностга на обществените съветн кьм детскитс граднин и училнщата, Общесгвеният
сьвет към ОУ„Св. Св. Кирнл н Методий" - тр.Етсово :
1. Съгласува Училищен план-прнем ва ОУ„Св. Св. Кирмл н Методий " - гр. Елхово
за учебиата 2018/2019 година.
2. Възлата на длыикостноrо лвце, отroварящо за админисzративното н техническо
подпомагане на Обществеиня сьвет, определено от директора на учвлището, да
лредпрнеме необходимите действня в сьответствне с нзискванията на чл.25, ап.2 от
Правилника за създаването, устройството н дейностга на обществеввтс съвети към
детскитс градинн н училищата, в срок до 3/трн/ днн от провенгдане на настоящето

заседаиие да регистрира Протокола в диевника за входяща кореспондеиция на
ОУ„Св. Св. Кирнл и Методвй" - гр.Елхово и да го качи на ннтернет страннцата на
училнщето .
IIo точка 2 от Диевннн ред председателят на Обществення съвет предостави думата
на госпонса Capaxocrosa да запознае прнсьстващите членове със Справка за Разпределение
на бюднсета по дейиости и параграфи на ОУ „Св. Св. Кнрил н Методий " - тр.Елхово за
2018 годнна.

След разглеждане н обсъждане на представената справка, нямаше отдравени
комеитари u предлонсення u порадн изчерпване на двевння ред . председателя закри
заседанието на Обществення сьвет към ОУ„Св. Св. Кврил и Методнй" - гр.Елхово.

Неоsзделяа чаrг от плотокола са :
1.
2.
3.

Присъствен списък на участиицн в заседаннето на Обществен съвет кьм ОУ„Св.
Св. Кирил и Методнй" - гр.Елхово;
Училищен план-прием на ОУ„Св. Св. Кирил и Методнй" - гр.Елхово за
учебиата 2018/L019 roдниа;
фн на ОУ
Konue ua Справка за Разпределенне на бюджета по дейноств и па
„Св. Св. Кирнл и Методий" - гр.Етсово за 2018 годвна.
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