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пРотокол №з
17.12.2018 г.
Днес , 17.12.2018 г.на основание чл .25,ал .1, от Правилник за създаването ,устройството и
дейностга на обществените съвети към детските градини и училищата се проведе заседание на
Обществения съвет със следния
ДНЕВЕН РЕД :
1 .Становище относно поевтиняване обедното хранене на учениците посещаващи групите
ЦОУД за календарната 2019 г. и заявили желание да се хранят в училищния стол
Информацията внася : счетоводителят на училището
Предложения за промяна на дневния ред не постьпиха .
Дневният ред бе гласуван и приет : „за"- 5, „ въздържали 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 дейността 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 :
• Прогнозна справка за средствата , които ще получи училището за целодневна
организация на учебния процес на база данни от Списък —Образец към 01.12.2018 г.
По първа точка от дневния ред счетоводителката запозна членовете на обществения съвет с

Прогнозна справка за средствата , които ще получи училището за целодневна организация на
учебния процес на база данни от Списък —Образец към 01.12.2018 г.
Към момента в училището има постьпила само една оферта за обедно хранене на цена 2.10 лв .
Счетоводителят предлага поевтиняването да бъде в размер на 0.60 лв . , т. е . това да заплаща
училището , а 1.50 лв . да се заплаща от учениците . Счетоводителят смята , че подобно
предпазливост е оправдана с оглед намаляващия брой ученици всяка година Със средствата за
ЦОУД първо се покриват заплатите на учителите ЦОУД, после за материали за работата на
групите и чак тогава може да се разходват средства и за поевтиняване на обедното хранене .
Директорът на училището подкрепи предложението на счетоводителя .
Предложението за поевтиняване на обедното хранене се подложи на гласуване : 5 гласа „за", 0
гласа „против" , 0 гласа ,;въздържали се".
След направените разисквания по дневния ред , Обществения съвет гласува и прие
следните решения :
1 .дава положително становище на предложението на ръководството на училището за
поевтиняване на обедното кранене на учениците записани в ЦОУД и заявили желание да се
хранят в училищния стол за финансовата 2019 г. Поевтиняването е в размер на 0.60 лв .

След обсъждане на въпросите от дневния ред заседанието на Обшествения съвет бе закрито .
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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 N~ 3/17.12.2018 г
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