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ПРОТОКОЛ
№ 01/22.11.2019 г.
Днес, 22.11.2019 г. се проведе събрание на Обществения съвет в
ПГСАГ „Васил Левски”- Варна със следният дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на Обществения съвет за изминалите
учебни години.
2. Избор на членове на Обществения съвет в ПГСАГ „Васил Левски”Варна.
3. Избор на председател на Обществен съвет в ПГСАГ „Васил Левски”Варна.
На събранието присъстваха 7 родители- с право на глас,
присъстваха и трима представители на фирма, директор, заместникдиректор учебна дейност и секретар.
По точка 1. Директорът на гимназията г-жа Мария Петрова откри
събранието и благодари за присъствието, като информира присъстващите
представители на родителите, че са изпратени покани до всички, съгласно
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените
съвети към детските градини и училищата и на днешното събрание
задачата е да се отчете дейността за изминалите години и да се обнови
състава и структурата на Обществения съвет. Запозна всички, че
Обществения съвет е орган в помощ на училището, който ще дава
указания, преглежда документация и други заложени такива, съгласно чл.
16 от Правилника.
За административно-техническо подпомагане на дейността на
Обществения съвет са определени длъжностни лица от ПГСАГ „Васил
Левски”- Варна със своя заповед № РД-09-99/17.09.2019 г. заместникдиректор учебна дейност- г-жа Милена Янева и секретар Златинка
Стоянова.
Г-жа Петрова- директорът на гимназията даде думата на г-жа Славка
Бекчиева да запознае Обществения съвет с дейността за изминалите
години.
Г-жа Бекчиева изнесе отчетен доклад за работата, дейността на
Обществения съвет през учебните 2016/2017 г.; 2017/2018 г. и 2018/2019
година.
Поради изтичане на трите години, са пуснати заявления за оттегляне
на председателя - г-жа Славка Бекчиева и г-жа Бисерка Асенова.

Присъстващите на събранието приеха доклада единодушно
благодариха на председателя за работата през тези години.
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По точка 2. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Правилника, директорът
предложи да бъде запазен броят на обществения съвет - седемчленен, като
пет члена са представители на родителите, един представител на
финансиращия орган и един представител на работодателската
организация. Присъстващите бяха запознати е поканените за събранието
на Обществения съвет родители.
Не постъпиха възражения или други предложения за броя на
членовете.
Директорът на гимназията даде думата на всички присъстващи
родители да се представят и да предложат себе си или някой друг за
членство в Обществения съвет.
Всички присъстващи се представиха с лични данни за себе си,
месторабота, професия и някои от тях изказаха готовност за членуване в
Обществения съвет.
След приключване на представянето бяха предложени следните
лица, в качеството си на родители на ученици от гимназията:
Десислава Митева
- родител 9а клас
Дарина Живкова
- родител 86 клас
Юлияна Рачева
- родител 8а клас
Женя Иванова
- родител 8г клас
Миглена Желязкова
- родител 106 клас
Предложението бе гласувано и прието единодушно.
По точка 3. Избор на председател на Обществен съвет в ПГСАГ
„Васил Левски”- Варна бе предложена г-жа Миглена Желязкова - родител
на ученик от 106 клас.
Предложението бе гласувано и прието единодушно.
С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.
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