
ОСИОВИО  УЧИJ иЩЕ  „ИВАИ  ВАЗОВ " 
Град  Русе , ул . „Пеrьр  Берон" Ns 20 	 Ан  BA30BvpyCE 

Дата : ~`j  
ПРОТОКОЛ  

Ns 08 
за  проиецено  заседанне  на  обн[ествения  съвет  към  ОУ  „Иван  Вазов" - Русе  

Днес  13.09.2017 г., в  18,00 часа  в  дирекцията  на  ОУ  „Иван  Вазов" - Русе , в  изпълнение  на  чл . 
267, ал . 1 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование , се  проведе  заседание  на  
обществения  съвет  към  ОУ  „Иван  Вазов ". 

На  събранието  присъстваха  петима  члена  на  обществения  съвет  и  госпожа  Теодора  
Йорданова  — директор  на  училището . 

Всички  присъстващи  на  заседанието  членове  на  обществения  съвет  са  регистрирани  в  
присъствения  списък , който  е  неразделна  част  от  настоящия  протокол . 

Председателят  на  Обществения  съвет  — господин  Стоян  Янев , предложи  следния  дневен  ред : 
1. Запознаване  и  одобряване  на  Стратегията  за  развитие  на  училището . Приема  ежегоден  отчет  на  
директора  за  изпълнението  й  за  учебната  2016/2017 г . 
2. Запознаване  и  приемане  на  мерки  за  повишаване  качеството  на  образователния  процес . 
3. Съгласуване  на  училищен  учебен  план  за  2017/2018 учебна  година . 
4. Запознаване  и  съгласуване  на  етичен  кодекс  на  училищната  общност . 
5. Приема  програма  за  превенция  за  ранното  напускане  на  училище . 
6. Финансов  отчет  за  изпълнение  на  бюджета  на  ОУ  „Иван  Вазов" за  периода  01.01.2017 г . = 
30.06.2017 г . 
7. Отчет  за  дейността  на  Обществения  съвет  за  учебна  2016/2017 година  
8. ДРУги  

Дневният  ред  бе  приет  след  гласуване , както  следва : 
Гласували  „ЗА" — пет  
Гласували  „ПРОТИВ " — няма  
Въздържали  се  — няма  

Заседанието  протече  по  обявения  от  председателя  на  обществения  съвет  дневен  ред , както  
следва : 

От  първа  до  пета  точка  от  дневния  ред  думата  бе  дадена  на  директора  на  училището  г-жа  Т . 
Йорданова . Тя  представи  пред  присъстващите  Стратегията  за  развитие  на  училището  за  периода  
2016 — 2020 година  по  основни  приоритети , мерки , план  за  действие , отговорници  и  начини  на  
финансиране . Направи  отчет  за  изпълнението  и  за  изминалата  2016/2017 учебна  година . Запозна  
всички  с  Одобрените  мерки  за  повишаване  качеството  на  образователния  процес , Училищен  учебен  
план  за  201 7/201 8 учебна  година , Етичен  кодекс  на  училищната  общност  и  Програма  за  превенция  
за  ранното  напускане  на  училище . 

Тя  обясни , че  стратегическите  документи  са  налични  на  сайта  на  училището  и  всички  
заинтересовани  лица  могат  да  се  запознаят  с  тях . 

Решенне : Членовете  на  Обществения  съвет  излизат  със  становище , за  съгласуване  и  приемане  
без  забележки  на : 
1.Стратегията  за  развитие  на  училището  и  Отчет  на  директора  за  изпълнението  й  за  учебната  

2016/2017 г .; 
2. Мерки  за  повишаване  качеството  на  образователния  процес ; 
3. Училищен  учебен  план  за  2017/2018 учебна  година ; 
4. Етичен  кодекс  на  училищната  общност ; 
5. Програма  за  превенция  за  ранното  напускане  на  училище ; 
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По  шеста  точка  от  дневния  ред  докладва  г-жа  Ц . Ненкова  - главен  счетоводител  на  
училището , която  изнесе  пълни , ясни  и  разбираеми  данни  относно : 
Разходването  на  делегирания  бюджет  на  училището  към  30.06.2017 г . 
Предоставената  информация  включваше  реanните  размери  на  изразкодваните  средства  за  работни  
заплати , осигуровки , социanни  плащания  и  издръжката  на  училището  по  пълното  наименование  на  
разкодните  параграфи , съгласно  Единната  бюджетна  класификация . 
Конкретизирани  бяха  видовете  разходи  за  матери anи , за  газ , вода  и  електрическа  енергия , за  
външни  услуги , застраховки , командировки  и  др . 
Разходваните  средства  към  30.06.2017 г . бяха  съпоставени  с  утвърдения  бюджет  на  училището  за  
годината . 
Направен  бе  подробен  анanиз  на  финансовото  състояние  на  училището  за  периода  0 1 .0 1 .20 1 7 - 
30.06.2017 г . 

Решение : Членовете  на  Обществения  съвет  излизат  със  становище , за  единодушно  одобрение  
на  финансовия  отчет  за  изпълнение  на  бюджета  на  ОУ  „Иван  Вазов " за  периода  0 1 .0 1 .20 1 7 - 
31.06.2017 г . 

По  седма  точка  докладва  г-н  Янев  той  запозна  присъстващите  с  Отчет  за  дейността  на  
Обществения  съвет  за  учебна  2016/2017 година . 

Решение : Членовете  на  Обществения  съвет  излизат  със  становище , за  единодушно  одобрение  
на  Отчет  за  дейносrга  на  Обществения  съвет  за  учебна  2016/2017 година . 

По  осма  точка  се  проведе  кратка  дискусия  относно  следващото  заседание  на  Обществения  
съвет  - темите  и  времето  му  на  провеждане . 

Поради  изчерпване  на  дневния  ред  заседанието  на  обществения  съвет  към  училище  ОУ  „Иван  
Вазов " бе  закрито . 

~ 

ПРОТОКОЛЧИК : 	 ПРЕДСЕДА  

Царина  Ненкова  
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