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ПРОТОКОЛ

N° 4
от заседание на Обществения съвет гъ iя ПГИ „Д- р N ваи Богоров " — Варна
за учебната 2017/2018 годипа

Днес, 18. 04.2018 г от 17: 30 ч., се проведе заседание на Обществения съвет към
ПГИ „Д-р Иван Богоров" за учебната 2017/2018 годииа.
Присъстваха: Малена Маджарова, Даниела Ивакова, Даниела Попова.Ганчо
Ганев.
Резервнн членове: Ирииа Пангаджяева
Предсавнтели на училищняя съвет: Станнмир Стефанов , Ирнна Янкова
На заседанието присъстваха я Янка Бакалова — директор, Кремена Харизанова —
зам .-директор АСД и Денка Георгиева — главен счетоводител.
Протокола се води от г-жа Даниела Ганчева — секретар. Заседанието бе
председателствано от г-жа Малена Маджарова - председател . Тя предложи

заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД.•
1. Приемане на становище по Отчета на извършените разходн на бюджетни
средства към 31.03.2018 г.
2. Приемане на отчета на директора за изпълненне на Стратегията за развитие на
гимназията за учебната 2016/2017 година.
3. Разня .
Предложението бе прието единодутно .
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Госпожа Малена Мадхсарова запозна членовете с Отчета на извършените
разходи на бюджетни средетва към 31.03.2018 г.
Разисквания и предложения нямаше. След изказаното от членовете на
Обществения съвет одобрение по отчета бе проведено гласуване.
Със 5 гласа "ЗА",
0 гласа „ПРОТИВ" н
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ"
ОбщеСТRеwІя

зе следяото

РЕцIЕНИЕ :
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1. Нп осиование чл. 269, ал.1, мг.4 от 3IIY0 дава по.тожитезио стиановтпце и
ириемп Отчета на извъl,гггеи rипе разходи ип оюд.исегиии средства т.ълг
31.03.2018 .
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Директорът . Янка Бакалова, запозыа членовете с отчета за изпълнение на Стратегията
за развитие на гилназията за vчебиата 2016/2017 година.
Разисквания и пр ~и lожения нямапiе и се премина към гласуване .
Със 5 гласа"3А".
0 гласа ,,HPOTHB u
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ"
Обществения съвет взе следното
РЕШЕІiНЕ:
2. На основание чз. 269, ал.1, т.1 от ЗПУО приемп оитчгит n тгп дирегтпрп за
изпълнение на Стратегията за развитие на г«it назггятттп зп учеоипитп
2016/2017 годинп.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Бе поставен въпроса: трябва ли да има ункформа и каква да е тя?.
Представители на ученици от училищния съвет, изказаха мнение, че униформи
трябва да има, но задължителното носене на вратовръзка, трябва да отпадне.
След разисквання, според членовете на Обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван
Богоров", уыиформата трябва да остане . Относно задължителното носене на
вратовръзка, приемат желанието на учениците , но изказват мнение , че

задълженнето и за носене на празници , състезания и събитня свързани с
представянето на гимназията, трябва да е задължително .
Поради изчерпване на дтіевния ред заседанието яа Обществения съвет бе
закрито в 18:30 часа.
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/Даннела Ганчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ : • • . .. .. ... . .. .. . . . . . ...
/Малеяа Маджарова /
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