ОУ„ТТ .Р .Славейков" - Бургас
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
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Пр отокол № 3 / 25.09.2018 г.

Днес, 25 септември 2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет при ОУ „П. Р.
Славейков" - Бургас.
От общо седем члена, присъстваха шест члена на ОС. Присъствието на членовете е
удостоверено с подпис в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.
22 от ПСУДОСДГУ, заседанието се счита за редовно. На заседанието
:
присъстваха и г-жа Елина Гюрова като предста;еител на Училищното Настоятелство и г-жа

Съгласно чл

Живка Дойнова-директор на ОУ"П Р Славейков".
Заседанието протече при следния
Дневен ред:

1. Набелязване на основните акценти на работата на Обществения съвет за учебната 2018-19

година
2. Съгласуване на новите училищни учебни планове.
3. Други въпроси.

Дневният ред бе гласуван и приет единодушно.
По т. 1, Бяха обсъдени следните направления в работата на Обществения съвет за 2018 - 19

учебна година:

'·

*Съдействие на Училищното настоятелство и участие в организирането на Ежегодния
Благотворителен М аратон - Октомври 2018. Г-жа Гюрова изложи основните идеи и задачи.
Съвместно ще бъде проведена среща на родителските активи на 08.10.18.
*Участие на Обществения съвет в разширяването на дейността на училищната библиотека и
обогатяване на фонда й. Акция „Върни обратно -остави следа" за „осиновяване"/даряване на
книги от класовете. Г-жа М аргрета Костадинова представи свои идеи.
*Поставяне на основи за посредничество на Обществения съвет в комуникацията между
Учители-Родители-Деца. Създаване и представяне на „поща". Идея в развитие!
По т. 2, Г-жа Дойнова представи новите училищни учебни планове и запозна членовете на

Обществения съвет с промените, гласувани и приети за 2018 - 19 учебна година. Обществения
съвет счита, че учебните училищни планове са разработени в съответствие с разпоредбите на
чл. 94 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14,

чл.

16 и чл. 17 от

Наредба № 4 от 30.11.2015 година за учебния-план и Приложение № 1 към същата Наредба, и
съгласува с положително становище.
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По т. 3 , Други въпро си не бяха повдигнати.

Всички решения на ОС бяха взети с пълно мнозинство.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съве т б закрито .
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