
Протокол №1 
 

Днес, 24.11.2016г. от 17.30 часа се проведе учредително събрание на 

Обществения съвет при ОУ „Св.Климент Охридски“ . Присъстваха  12 

родители на ученици от I до VIII клас избрани за представители от 

проведените по класове родителски срещи. За протоколчик бе избрана  

Магдалена Стефанова. 

 

Предложен бе за гласуване следният  

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1.Учредяване на Обществен съвет- избор на членове и председател 

 

Няма други предложения. 

 

Гласували „за” – 12 души.Така предложеният дневен ред за 

провеждане на заседанието се приема. 

 

По т.1 от дневния ред г-жа Колева – директор на училището запозна 

присъстващите родители   с ролята и функциите на Обществения съвет. 

Юлиана Георгиева – Аз като родител се радвам на възможността да 

работя в партньорство с училището. Има много проблеми, които ни 

вълнуват. Надявяме се мнението ни да бъде чуто. 

Радостина Пенева- Имам желание и с удоволствие бих работила в 

съвета. 

Румяна Младенова – Виждам тук сред нас двама млади татковци. 

Предлагам те да бъдат включени в съвета. Нека да има и друга гледна 

точка освен тази на майките. 

Юлиана Георгиева –  Похвално е желанието им.           

Тодор Юлиянов – Дали ще сме достатъчно компетентни, обаче. Аз 

лично се старая да се информирам за учебните програми, по които се 

обучава детето ми, за промените, които се извършват в образователната 

система. 

Пелагия Събева – Според мен в този съвет трябва да влязат родители 

на ученици от I до VI клас, защото както разбирам според новия закон 

учениците и от VII и от VIII клас ще завършат образованието си в това 

училище. 

Яна Пенчева – А колко трябва да бъдат членовете в този съвет? 

Г-жа Колева – Определили сме да бъде петчленен. От общината ни е 

определен представител – г-жа Емел Расимова. Остава да изберете 

четирима от Вас. 

Яна Пенчева – Тогава предлагам това да бъдат двамата татковци – 

Тодор и Димитър, Радостина има желание също. 



Ивалина Георгиева – Аз предлагам в съвета да бъде избрана и 

Юлиана. 

 

Гласували „За” – 12 души.” Против” и „Въздържали се” – няма. 

 

Избира  се състав на Обществен съвет от следните родители: 

Димитър Иванов Иванов 

Тодор Юлиянов Стефанов 

Радостина Пенева Ненова  

Юлиана Георгиева Иванова 

 

Гласували „За” – 12 души.” Против” и „Въздържали се” – няма. 

  

За резервни членове бяха предложени: 

Яна ПенчеваХристова 

Пелагия Събева Колева 

Магдалена Христова Стефанова 

Николай Веселинов Николов 

Гласували „За” – 12 души.” Против” и „Въздържали се” – няма. 

 

Юлиана Георгиева – Предлагам за председател да бъде избрана 

Радостина Пенева . 

Гласували „За” – 12 души.” Против” и „Въздържали се” – няма. 

 

Радостина Пенева- С удоволствие ще работя. Ако някой има някакви 

въпроси може да ги отнася към мен. 

 

Заседанието взе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1.По  т.1от дневния ред избира Обществен съвет при 

ОУ“Св.Климент Охридски“ на основание  Правилник за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата на МОН. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. 

 

 

Протоклочик: 
 

 /М.Стефанова/ 




