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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, С. АБЛАНИЦА
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П Р О Т О К О Л  № 6/ 14.09. 2018 ГОД.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
Хв.ПАИСИЙ Хй;П-Н;и1>СК0и-с.Абаап8ца

r ............тШ\̂ Щм..
Днес, 14.09. 2018 год в конферентната зала на училището от 16:00 часа се състоя 

заседание на Обществения съвет

Присъстват:

1. Фикрет Гегов -  родител на ученик от XI клас, член на ОС
2. Елза Хасанова -  родител на ученик от IV б клас, член на ОС,
3. Виолета Топова -  родител на ученик от I 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 -  замести и к-директор, АСД
10. Гюлфе Ариф -  председател на обществения съвет;
11. Естел У зунова -  член на ученическия парламент;
12. Айлин Кокударева -  член на ученическия парламент;
13. Естел Узунова -  председател на ученическия парламент

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане и одобрение на Стратегията за развитието на училището с плана за действие 
за учебните 2018/2019 год. и 2019/ 2020 год

2. Организационни

По точка първа от дневния ред председателят на обществения съвет -  Гюлфие Ариф 
запозна присъстващите със Стратегията на училището и плана за действие за настоящата и 
следващата учебна година

След обсъждане на предложението се взе следното решение:

Решение № 10 от 14. 09. 2018 год

На основание чл. 269 ал. 1 т. 61 от ЗПУО и чл. 16 ал 1 т. 1 от Правилника за създаване, 
устройство и дейността на обществените съвети към училищата общественият съвет взе следното

решение:

Одобрява Стратегията за развитието на училището и плана за действие за учените 2018/2019 год
и 2019/ 2020 год

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

По точка втора от дневния ред г-жа Калинка Гайтанинчева напомни на членовете на 
Обществения съвет, че съгласно чл. 17 от Правилника за устройството и дейността на
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обществения съвет предстои отчетно събрание на обществения съвет за предходната учебна 
година, което предлага да се проведе на 09. 10 . 2018 год. / вторник/ от 17:00 часа в 
конферентната зала на училището

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

Председател на обществения съвет: W L

/ Гюлфие Ариф/

Присъстващи:

1. Фикрет Гсгов -  родител на ученик от XI клас, член на ОС
2. Елза Хасанова -  родител на ученик от IV б клас, член на ОС,
3. Виолета Топова -  родител на ученик от I б клас, член на ОС
4. Зейнсп Мейзинева -  представител на община Хаджидимово, член на ОС
5. Сълзета Зейнсва -  председател на Училищното настоятелство;
6. Асим Имамов -  председател на Синдикалната организация;
7. Мехмед Имамов -  директор на училището;
8. Калинка Гайтанинчева -  заместник-директор, УД;
9. Хюсеин Къдрев -  заместник-директор, АСД]
10. Естел Узунова -  член на ученическия парламент;
11. Айлин Кокударева -  член на ученическия парламент;
12. Естел Узунова -  председател на ученическия парламент
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