ПI'ОФЕСИОНАJI НА ГИМНА3ИЯ ПО ЙКUНОМИКА ,.Д-Р И13АН ЬОГОРОВ`'

ЗАП©ВLД
Nв ф,Ь 5-

3/. і o. otоt'9 г,

На основание чл. 239, ал . 1 от 3f1Y0, във връзка и чл . 266, ал . 2 nт Закона за
предучилищиото ы училищното образование и чл .14, ал . 4 от Правилника за
създаването, устройството и деяностга на обществените съвети към детските
градини и училищата

СВИ КВАМ :
I. Общv събрание ка pv дumeiturriы ни учеииците, обучаващи се в ПГИ „Д-р Иван
Богоров" - Варна през учебната 2019/2020 година на 18.11.2019 г. (понеделннк) от
17:30 ч. в Актовата зала на гимназията, със следния дневен ред :

1.Запознаване с глава XIV от Закона за предучилишното и училищното
образование, относно създаване на обществените съвети към училищата и с

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
към детските градинн и училишата.
2. Избор на членове на Обществения съвет с мандат 1 8. 1 1 .20 1 9 -] 7.11.2022 г. на
ПГИ „Д-р Иван Богоров" - Варна.
3. Избор иа резервни членове на Обществения съвет на ПГЙ „Д-р Иван Богоров" -

Варна

-

II. Укредителтаа sаседанив на ©бщеетвення съвет към в ПГИ „Д-р Иван Богоров" Варна ( мандат 18.11.2019 - 17.11.2022 г.) на 18.11.2019 г. (поаеделанк ) от 19:00 ч. в кт 312 на гнмназнята при следния проект за дневен ред:
1. Избор на председател на Обществения съвет.
2. Избор на секретар на Обществения съвет.
З . Определяне на представител на Обществения съвет в Педаго rическия съвет на
учнлището .

1II. ЗАДЪЛЖАВАМ :
1. Класните ръководители да пр:цосvтавят nоименните покани за Общото еъбранне

на представителите на родителите, избрани на срещата на родителите от
съответния клас и до 08.11.2019 г. да върнат подписания отрязък от поканата на
Кремена Харизанова .
2. Поканите да бъдат публикувани в сайта на гимиазинта .
Със заnоведта да бъдат запознати Кремеиа Харизанова - ЗДАСД, Галина Христова технически секретар и класните ръководители .
Контрол по изпълне
астоящата заповед ще се извършва от директора.
•
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ПРQФЕСИОНАЛ)Е1 А ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ•' - ВАРНА
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4,19. tі . а,о г ~~

На осиование чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл . 266, ал . 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование , чл.14, ал . 4 от Правилника за

създаването, устройството и дейността на о5ществените съвети към детските
градини и училищата и във връзка с отмененото Събрание на родителите на
18.11.2019 г., поради липса на кворум

ИЗМЕИЯМ :
Заповед Ns РД5-184/31.10.2019 г. как rо с.n едва :
I. Обгцо сьбрание на родителите на учениците, обучаващи се в ПГИ „Д-р Иван
Богоров'` — Варна през учебната 2019/2020 година на 27.11.2019 г. (сряда) от 18:00 ч. в
Актоватя за.,за на гимназнята, съе следния дневен ред :
1. Запознаване с глава XIV от Закона за предучилищното и училищното
образование, относно създаване на обществените еъвети към училищата и с
Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към
детските градыни и училищата.
2. Определяне на начин на избор на редовните и резервните членове ат квотата
на родителите в Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров" - Варна.
З . Избор на членове на Обществения съвет с мандат 27.11.2019 — 26.11.2022 г.
на ПГИ „Д-р Иван Богоров" — Вариа.
4. Избор на резервни членове на Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван
Богоров" — Варна
II. Учредитеяно заседание на Обществения съвет към в ПГИ „Д-р Иван Богоров" —
Варна (мандат 27.11.2019 - 26.11.2022 г.) на 27.11.2019 r. ( срада) от 19:00 ч. в к=г 312
на гнмназията при следния проект за дневен ред:
1. Избор на председател на Общеетвения сьвет.
2. Избор на секретар на Обществения еъвет.
З . Определяне на предетавител на Обществения еъвет а Педагогическия съвет на
училището.

III. ЗАДЪЛЖАВАМ :
1. Класните ръководителн да предоставят поименните покани за Събранието на
представителите на родителите, избрани на срещата на родителите от съответния клас и
до 25.11.2019 г. да върнат подписания отрязък от поканата на Кремена Харизанова.
2. Поканите да бъдат публикувани в сайта на гимназията.

Със заповедта да бъдат запознати Кремена Харизанова - ЗДАСД, Галина Христова технически секретар я иганцzе ръководители .
Контрол по изпт~~оf~ ~стоящата заnовед ще се извърип;а от директора.
г~
ИРЕИА МИХО~3А ,
Директор на ЛГ,Ff> =р Иван
J

~

г.фов " - Варна

