Протокол на заседание на обществения съвет към училище

ПРОТОКОЛ
№4
за проведено заседание на обществения съвет
към училище СУ „Пейо Кр. Яворов“
Днес, 18.09.2017г., в изпълнение на чл.267 и чл.269, ал.1, т.10 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл.16, ал.1, т.10 от Правилника за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските
градини и училищата, издаден от Министъра на образованието и науката /Обн.ДВ
бр.75 от 27.09.2016г./, се проведе заседание на обществения съвет към училище „
Пейо Кр. Яворов “.
На събранието присъстваха 7 членове на обществения съвет и директор.
Заседанието протече по предварително обявения от председателя на
обществения съвет дневен ред, както следва:
1. Съгласуване на училищни учебни планове за учебната 2017/2018 год;
2. Съгласуване на избора на учебниците и учебните комплекти за II и VI, които се
предоставят за безвъзмездно ползване от учениците.
3. Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност.
4. Одобряване стратегията за развитие на училището;
5. Разни.
По т. 1 от дневния ред, Обществения съвет на СУ „Пейо Кр. Яворов“ съгласува
училищните учебни планове за учебната 2017/2018 год;
След проведеното гласуване за съгласува училищните учебни планове за
учебната 2017/2018 год, се получиха следните резултати:
Брой гласове „за“ – 7 (брой)
Брой гласове „против“– няма (брой)
Брой гласове „въздържал се“ – няма (брой)
По т. 2 от дневния ред, Членовете на Обществения съвет съгласуваха избора на
учебниците и учебните комплекти за II и VI, които се предоставят за безвъзмездно
ползване от учениците.
След проведеното гласуване на съгласуваха избора на учебниците и учебните
комплекти за II и VI, се получиха следните резултати:
Брой гласове „за“ – 7 (брой)
Брой гласове „против“– няма (брой)
Брой гласове „въздържал се“ – няма (брой)
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По т. 3 от дневния ред, Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на
училищната общност.
След проведеното гласуване на предложението Участва в създаването и
приемането на Етичен кодекс на училищната общност, се получиха следните
резултати:
Брой гласове „за“ – 7 (брой)
Брой гласове „против“– няма (брой)
Брой гласове „въздържал се“ – няма (брой)
По т. 4 от дневния ред, членовете на Обществения съвет одобриха Стратегията за
развитие на училището
След проведеното гласуване за одобряване Стратегията за развитие на
училището, се получиха следните резултати:
Брой гласове „за“ – 7 (брой)
Брой гласове „против“– няма (брой)
Брой гласове „въздържал се“ – няма (брой)
По т. 5 от дневния ред, Председателят на ОбС г-жа Красимира Богданова даде
думата на членовете на ОбС за допълнителни въпроси и предложения.
На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет
към училище СУ „Пейо Кр. Яворов“ взе следните решения:
1. Съгласуване на училищни учебни планове за учебната 2017/2018 год;
2. Съгласуване на избора на учебниците и учебните комплекти за II и VI, които се
предоставят за безвъзмездно ползване от учениците;
3. Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност;
4. Одобряване стратегията за развитие на училището
След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към
училище СУ „Пейо Кр. Яворов“ се закри.
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