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ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Обществен съвет
към ПГПЧЕ „Христо Ботев” гр. Кърджали
Днес 25.01.2017 г. в 18:00 часа се проведе заседание на Обществения
съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев” гр. Кърджали.
На заседанието присъстваха 6 члена на Обществения съвет.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на участие на ПГПЧЕ „Христо Ботев“ в процедура за
кандидатстване с проект за иновация за включване в мрежа на
иновативните училища в област Иновативни елементи по отношение на
организацията и съдържанието на обучението за учебната 2017/2018
година.
2. Представяне пред Обществения съвет на проекта за бюджет на ПГПЧЕ
„Христо Ботев“ за учебната 2017/2018 година.
3. Представяне пред Обществения съвет на предложение за план-прием за
учебната 2017/2018 година на ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гласувано на
Педагогически съвет на 22.12.2016 г.
Заседанието бе водено от председателя на Обществения съвет –
госпожа Събина Сюлюкчиева. Та запозна присъстващите на събранието с
дневния ред и даде думата на Директора на училището – госпожа
Йорданка Чавдарова.
По точка първа от дневния ред директорът на училището – госпожа
Йорданка Чавдарова запозна членовете на Обществения съвет

с

процедурата за кандидатстване с проект за иновация за включване в мрежа
на иновативните училища според ЗПУО и ДОС. Тя представи училищната
идея за иновативен проект в област Иновативни елементи по отношение на
организацията и съдържанието на обучението за учебната 2017/2018
година в детайли като подробно защити тезите на учителския колектив в
подкрепа на иновативния проект. Присъстващите изказаха следните
мнения:
Общественият съвет подкрепя идеята за проект за иновация и
като счита, че чрез него ще се развият множество качества у учениците,
които ще вземат участие, дава одобрение за кандидатстване.
След обсъждане председателят на съвета предложи представеният
иновативен проект да бъде приет и одобрен чрез гласуване от членовете на
съвета. Проектът бе подкрепен с 6 гласа ЗА.
Гласове ПРОТИВ няма, Въздържали се няма
2. По втора точка от дневния ред Директорът на училището
представи пред членовете на Обществения съвет проектът за проекта за
бюджет на ПГПЧЕ „Христо Ботев“ за учебната 2017/2018 година с
подробна информация за:
1. Очаквани приходи и разходи по видове;
2. Параметри, въз основа на които са оформени разходите за персонал;
3. Списък на капиталовите разходи;
4. Разпределение на бюджета по дейности;
5.Основни ограничения при формиране на бюджета;
6. Размер на целевите средства по видове;
7. Размер на установеното към края на предходната година превишение на
постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
8. Размер на очаквани собствени приходи и остатък от предходни години.
Председателят на съвета даде думата на членовете за изказване на
становище. Присъстващите изказаха следните мнения:
Отделните параметри на бюджета бяха подробно разгледани и
обсъдени.

3. По трета точка от дневния ред Директорът на училището представи пред
членовете на обществения съвет, гласуваното от Педагогически съвет на
училището, проведено на 22.12.2016 г. предложение за план-прием за
учебната 2017/2018 година, както следва:
Чуждоезиков профил:
Английски език/Немски език – 2 паралелки по 26 ученици – 52
ученици
Английски език/Италиански език – 1 паралелка по 26 ученици – 26
ученици
Немски език/ Английски език – 3 паралелки по 26 ученици –78
ученици
Френски език/Английски език – 1 паралелка по 26 ученици – 26
ученици
Общ брой ученици: 182
Общественият съвет обсъди предложението за план-прием през
учебната

2017/2018

година

и

одобри

направеното

предложение.

Председателят на съвета госпожа Сюлюкчиева разказа на членовете на
съвета, че тя самата е присъствала на проведения на 22.12.2016 г.
Педагогически съвет, на който е изказала становището си за подкрепа на
така предложения план-прием.
След обсъждането председателят на съвета предложи представения
план-прием за учебната 2017/2018 година да бъде приет и одобрен, чрез
гласуване от членовете на съвета.
Предложението бе прието с 6 гласа ЗА.
Гласове ПРОТИВ няма, Въздържали се няма
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколчик: /П/
/Н. Вели/

Председател: /П/
/С. Сюлюкчиева/

