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ПРОТОКОЛ Ns6
31.07.2017 г.
Днес , 31.07.2017 г. на основание чл .25,ал .1, от Правилник за създаването ,устройството
и дейносrга на обществените съвети към детските градини и училищата се проведе
заседание на Обществения съвет със следния
ДНЕВЕН РЕД:

~

1. Приемане на ежегодния отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на
училището
Информаиията внася :директорът на училището
2. Приемане на отчета на бюджета на Оц „Петко Р . Славейков" за второ тримесечие ,
т.е. до 30.06.2017 г.
Информацията внася : счетоводителят на училището

Предложения за промяна на дневния ред не посrьпиха.
Дневният ред бе гласуван и приет : „за"- 5, „ въздържал•и се" — няма, „против" — няма.
На основание чл.24 от Правилника за създаването , устройството и дейността на
Обществените съвети към детските градини и училищата на заседанието присъства и
директорът на училището , П . Христоскова
На основание чл .23, ал .3 от Правилника за създаването , устройството и дейносrга на
Обществените съвети към детските градини и училищата на заседанието присъства и
счетоводителят на училището , Н.Златева
Всички присъстващи членове на обществения съвет са получили материалите за
заседанието и са запознати с тях .Материалите включват :
• Отчет на директора за изпълнение на Стратегията за развитие на училището за
учебната 2016/2017 г.
• Отчет на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков" от 01.01.17 г. до 30.06.2017 г.
По пъива точка от дневния nед г-жа Христоскова запозна членовете на обществения
съвет с отчета за изпълнение на Стратегията за развитие на училището . Председателят

на Общественият съвет разясни на членовете на съвета голямото значение на
стратегическия документ.

Г-жа Тахова изрази притеснение от засилващите се

миrрационни пътувания на много семейства , както и от все по намаляващият брой
ученици , които се записват в училището . Това ще окаже негативно влияние върху
дългосрочните планове за развитие на училището смята г-жа Тахова. Отчета за
изпълнение на Стратегията за развитие на училището се подложи на гласуване : 5 гласа
„за", 0 гласа „против" , 0 гласа „въздържали се".
По вто nа точка от дневния nед счетоводителката запозна членовете на обществения
съвет с отчета на бюджета за второто тримесечие .Г-жа Стоянова изрази мнение , че

средствата се разкодват целесъобразно и прозрачно . Работата с общината , като
първостепенен разпоредител с финансовите средства е непрекъсната , ползотворна
Прилага се системата за финансово управление и контрол . Отчета на бюджета на ОУ
„Петко Р. Славейков" за второ тримесечие , т. е . до 30.06.2017 г. се подложи на
гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против" , 0 гласа „въздържали се".

(;лед направените разисквания по дневния рец, Uбществения съвет гласува и
прие следните решения :
1 . Приема отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на училището за учебната
2016/2017 г.
2.Приема отчет на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков" за второ тримесечие , т.е. до
30.06.2017 г.

.

След обсъждане на въпросите от дневния ред заседанието на Обшествения съвет бе
закрито .
Протоколчик : . . . . . . . . . . . . . . . . .
/Н . Сали/
Председател : . . .
. . . . . . . . . . ..
/Б . Стамболиёва/
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СПИСЪК

на членовете на обществения съвет, на основание чл.25, ал .1 от Правилник за
създаването ,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата
Списъкът е неразделна част от Протокол N26/31.07.2017 г
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Име, амилия

1

Бойка Стамболиева

2

Невин Сали

3

Галина Стоянова

4

Цветана Тахова

5

Ге гана Живкова
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