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ПРОТОКОЛ Ns8
01.09.2017 г..
Днес , 01.09.2017 г. на основание чл .25,ал.1, от Правилник за създаването,устройството
и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата се проведе
заседание на Обществения съвет със следния
„

ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане на годишния отчет на Съвета за дейносrга му за 2016/2017 учебна година,
на основание чл .17, ал.1 от Правилника
Информацията внася : Председателят на Съвета

2.Определяне на представители на родителите за участие в Съвета „Твоят час" за
~

учебната 2017/2018 год . , на основание чл.29, ал .4, ал. б, т.2 от Инструкцията на проекта
„Твоят час"
Информацията внася : Председателят на Съвета
З . Запознаване със системата за оценяване на качеството на образованието за учебната
2017/2018 год.: критерии за оценка , анкети с родители, ученици , учители
Информацията внася : Председателят на Съвета
Предложения за промяна на дневния ред не посrьпиха.
Дневният ред бе гласуван u приет : „за"- 5, „ въздържали се" — няма, „против" — няма .

~

На основание чл .24 от Правилника за създаването , устройството и дейносrга на
Обществените съвети към детските градини u училищата на заседанието присъства и
директорът на училището , П.Христоскова
Всички присъстващи са получили материалите за заседанието и са запознати с
тях .Материалите включват :
• Годишен отчет на Съвета за дейносrга му през учебната 2016/2017 год .
• Критерии за оценка , анкети с родители , ученици , учители във връзка със
системата за оценка на качеството на образованието в училище за 2017/2018 уч.
година
По първа точка от дЕiевния n ед думата бе дадена на Председателя на Съвета , който

запозна членовете с основните моменти от отчета на Съвета за дейносrга му през
2017/2018 г.
Изказвания : Директорът подчерта , че изминалата година е била първа в работата на
Съвета , т.е. „прохождали" сме в съвместната си дейност. Отчета е обективен и найважното Съвета и ръководството на училището са работили в екип , за което благодари
на Съвета.
Отчета се подложи на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против" , 0 гласа „въздържали

се".
По вто nа точка от дневния n ед д умата бе дадена на Председателя , който запозна

членовете с чл .29, ал .4, ал.6, т.2 от Инструкцията на проекта „Твоят час", в които се

казва , че представителите на родителите в Съвета „Твоят час" се избират от
Обществения съвет на училището . Впредвид доброто сътрудничество в предходната

учебна година той предложи да останат същите представители на родителите _ с Е~

,

л

>

изключение на Н.Стамболиев, който от тази година работи в училището като учител .
На негово място председателят предложи да влезе в съвета Петьр Илиев Чожгов,
родител на Десислава Илиева Чожгова от пети „б" клас . Същият работи в РУП Пещера
и е обществено ангажиран , отговорен родител на който може да се гласува
доверие.Представители на родителите в съвета „Твоят час" за 2017/2018 г. да бъдат :
Ангел Зънгаров , Пеrьр Чожгов,
Други предложения не постъпиха.
Предложенията се подложиха на гласуване: 5 гласа „за", 0 гласа „ против" , 0 гласа
„въздържапи се".
По тпета точка от дневния аед отново докладва Председателя . Той запозна съвета
със системата за оценяване на качеството на образованието за учебната 2017/2018 год.:
критерии за оценка , анкети с родители, ученици, учители
Изказвания : Директорът отново разясни системата за оценяване на качеството на
образованието в училище подчертавайки , че тази материя е нова за училищата и все
още ръководството и администрацията се учат. Критериите за втората учебна година са

различни от тези през предходната година. Назначена със заповед работна група
разработва критерии, анкети и другите документи необходими за системата за
оценяване.
След направените разисквания по дневния ред, Обществепин съвет гаасува и
прие следните решения :
1. ПРИЕМА годишния отчет на Съвета за учебната 2016/2017 год.
2. ОПРЕДЕЛЯ следните представители на родителите за членове на съвета „Твоят
час" за учебната 2017/2018 год. -Ангел Зънгаров, Петър Чожгов
След обсъждане на въпросите от дневния ред и приемане на решенията, заседанието на
Обшествения съвет бе закрито.
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СПИСЪК

на членовете на Обществения съвет, съгласно чл .25,ал .1
от Правилник за
създаването,устройството и дейносrга на обществените съвети към детските градини и
училищата —
Списъкът е неразделна част от Протокол N28/01.09.2017 г
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Име,фамилия

1

Бойка Стамболиева

2

Ма ия Илязова

3

Галина Стоянова

4

Цветана Тахова

5

Ге гана Живкова
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