
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Христо Ботев“ №1, 

тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablaaicaftNabv.bg.suablamca a abv.bi:

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, С. АБЛАНИЦА

Вх. №АТС-04-402/ 10.0Ц019 год 

П Р О Т О К О Л  №2 /  10.01. 2019 ГОД.

Днес, 10. 01. 2019 год в конферентната зала на училището от 14:00 часа се съфюя засед: 
на Обществения съвет

Присъстват:

1. Сузана Терзиева -  родител на ученик от IV6 клас, член на ОС
2. Елза Хасанова -  родител на ученик от VII б кдас, член на ОС,
3. Виолета Топова -  родител на ученик от III б клас, член на ОС
4. Зейнеп Мейзинева -  представител на община Хаджидимово, член на ОС
5. Сълзета Зейнева -  председател на УН;
6. Асим Имамов -  председател на СО;
7. Мехмед Имамов -  директор на училището;
8. Калинка Гайтанинчева -  заместник-директор, УД;
9. Хюсеин Къдрев -  заместник-директор, АСД
10. Гюлфе Ариф -  председател на обществения съвет;
11. Естел Узунова -  член на ученическия парламент;
12. Айлин Кокударева -  член на ученическия парламент;
13. Еляса Хасан -  член на ученическия парламент

Заседанието протече при следния дневен ред:

1 Разглеждане на обосновката с предложение на план-приема за учебната 2019/ 201 
година за 1 и 8 клас и даване на становище;

2. Разглеждане на отчета за изпълнение на бюджет 2018 год и проект за разпределение 
на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2019 год и даване на 
становища

3. Организационни

По точка първа от дневния ред г-жа Калинка Гайтанинчева представи предложението за план
приема в 1 и в VIII клас за учебната 2018/ 2019 година, като изтъкна мотивите за
план.

След разглеждането на предложението членовете на обществения съвет взеха следното решешк

Решение № 2 от 09.01.2019 год

предложения
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На основание чл. 269 ал. 1 т. 10 от ЗПУО общественият съвет реши:

Съгласува предложения план-прием за I клас за учебната 2019/ 2020 година, което ще бъде 
потвърдено с писмено становище от Обществения съвет

Гласували: „ За” -  13 човека, „ Против” -  0, „ Въздържали се” -  0 човека

- На основание чл. 269 ал. 1 т. 10 от ЗПУО общественият съвет реши:
Съгласува предложеният план-прием за VIII клас за учебната 2019/ 2020 год* на, което ще 

бъде потвърдено с писмено становище от Обществения съвет

Гласували: „ За” -  13 човека, „ Против” -  0, „ Въздържали се” -  0 човека

По точка трета от дневния ред г-н Мехмед Имамов представи проекта за бюджет зг. 
като подробно запозна присъстващите с изискванията за определяне на бюджета на 
параграфи. След обсъждане на проекта за бюджет присъстващите взеха следното ре

Решение № 3 от 09.01.2019 год

2018 годиш 
училището пи
шение:

На основание чл. 269 ал. 1 т. 4 от ЗПУО общественият съвет реши: 
Съгласува предложеният проект за бюджет за 2019 година на СУ „ Св. П. Хилендарски

Гласували: „ За” -  13 човека, „ Против” -  0, „ Въздържали се” -  0 човека

По точка трета от дневния ред г-н Мехмед Имамов представи отчета за изпълнение на бюджета за 
2017 година като подробно запозна присъстващите с изпълнението на бюджета по параграфи. След 
обсъждане на отчета присъстващите взеха следното решение:

Решение № 4 от 09.01.2019 год

На основание чл. 269 ал. 1 т. 4 от ЗПУО общественият съвет реши 
одобрява отчета за изпълнение на бюджета за 2018 година на СУ „ Св. П. Хилендарски’

Гласували: „ За” -  13 човека, „ Против” -  0, „ Въздържали се” -  0 човека

По точка трета от дневния ред г-жа Гайтанинчева запозна присъстващите с обявени* 
конкурс за „НАЙ-ИНТЕРЕСЕН ДИДАКТИЧЕСКИ ИНТЕРИОР НА КЛАСНАТА СТАЯ“, 
чрез който родители, ученици и класни ръководители се стимулират за творческата си 
ангажираност при аранжировката и подреждането на класната стая като най-доброто място за 
учене, творчество и труд.

заЦелта на тази дейност е родителите на учениците сами да изработят проект 
състоянието на класните стаи, в които се обучават техните деца, да проявят caiAi 
креативност и реализират проектите си. Да участват чрез доброволен труд в 
условията за учене и отдих на техните деца. Конкурсното начало да мотивира пов 
независима комисия да оцени вложения труд.

Стаите ще бъдат оценявани от комисия в състав:

еч

подобря 
оинициативс. 
подобряване 
е родители и
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1. Представител от ръководството на училището;
2. Представител от Обществения съвет;
3. Представител от ученическия парламент;
4. Представител от Училищното настоятелство;

Награден фонд за конкурса -  500, 00 лв.

1-во място: 250,00 лв.

Н-ро място: 150, 00 лв.

Ш-то място: 100, 00 лв.

Победителите ще бъдат обявени на 24 май 2019 година

Този конкурс се обявява във връзка с НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА 
ВСЯКО ДЕТЕ -  2018 г.“ модул „ Добри практики за взаимодействие на образователните 
институции с родителите“ от Ръководството на училището, Училищното настоятелство, 
Общественият съвет, Ученическият парламент и педагогическият съвет по дейност:

Участие на родителите в ежегоден конкурс: „Моята класна стая -  най-прекраснЬто място за
учене

След изчерпване на точките от дневния ред Заседанието на обществения съвет беше зккрито

Председател на обществения съвет:

/ Гюлфие Ариф/

Присъстващи:

1. Сузана Терзиева -  родител на ученик от IV6 клас, член на ОС
2. Елза Хасанова -  родител на ученик от VII б клас, член на ОС,
3. Виолета Топова -  родител на ученик от Ш б клас, член на ОС
4. Зейнеп Мейзинева -  представител на община Хаджидимово, член на ОС
5. Сълзета Зейнева -  председател на УН;
6. Асим Имамов -  председател на СО;
7. Мехмед Имамов -  директор на училището;
8. Калинка Гайтанинчева -  заместник-директор, УД;
9. Хюсеин Къдрев -  заместник-директор, АСД
10. Гюлфе Ариф -  председател на обществения съвет;
11. Естел Узунова -  член на ученическия парламент;
12. Айлин Кокударева -  член на ученическия парламент;
13. Еляса Хасан -  член на ученическия парламент
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