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ПРОТОКОЛ Ns4
07.06.2017 г.
Днес, 07.06.2017 г. на основание чл. 25, ап . 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. Разглеждане на системата за оценяване качеството на образование , критерии за оценка, анкети
с родители , ученици , учители
Информацията внася : председателят на Общ . съвет
2. Информация за стартиране на информационна кампания за оценяване качеството на
образованието в ОУ „Петко Р . Славейков `
Информацията внася : председателят на Общ. съвет
3. Приемане на отчета на бюджета на ОУ „П . Р . Славейков" за първо тримесечие на финансовата
2017 г., до 31.03.2017 г.
Информацията внася : директорът на училището , П . Христоскова
Предложения за промяна на дневния ред не посrьпиха.
Дневният ред бе гласуван и 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 и училищата на заседанието присъства и директорът на училището ,
П . Христоскова
Всички присъстващи са получили материалите за заседанието и са запознати с тяк . Материалите
включват :
• Критерии за самооценка на институцията, анкети с родители , учители , ученици
По първа точка от дневния ред г-жа Стамболиева запозна членовете на обществения съвет със
системата за оценяване качеството на образование , критериите , анкетите за учители , ученици ,
родители . Думата бе дадена и на г-жа Христоскова , която разясни в детайли системата за
оценяване качеството на образование , критериите, анкетите за учители, ученици , родители .
По втора точка от дневния ред председателят обясни основното в Наредба N216/08.12.2016 Г. за

управлението на качеството в институциите

и

даде думата на

г-жа Христоскова, която

информира членовете на обществения съвет , че започва информационна кампания за оценяване
качеството на образование в ОУ „Петко Р . Славейков" и разясни основните и направления .
За да се повиши качеството на образованието членовете на съвета изразиха всеобщо мнение, че
трябва да се засили работата с родителите , особено на учениците , за които българският език не
е майчин . Често родителите на тези ученици са в чужбина и те растат под грижите на баби и
дядовци, поради което контрола над тях е много нисък .
По тпета точка от дневния ред директорът П. Христоскова запозна членовете на обществения
съвет с отчета на бюджета за първото тримесечие на 2017 г. Г-жа Сали изрази мнение, че
средствата се разходват целесъобразно и прозрачно . Работата с общината, като първостепенен

разпоредител с финансовите средства е непрекъсната и ползотворна. Прилага се системата за
финансово управление и контрол . Отчета на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков" за първото
тримесечие , т. е. до 31.03.2017 г. се подложи на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против", 0 гласа
„въздържали се".
След обсъждане на въпросите от дневния ред заседанието на Обшествения съвет бе зак ит .
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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 Ns4/07.06.2017 г
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Бойка Стамболиева
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Невин Сали
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Галина Стоянова
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Цветана Тахова
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Гергана Живкова
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