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от засе;iанне на Обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров " - Вариа
за учебната 2019/2020 годнна

Днес, 27 ноември 2019 г от 19:00 ч., се проведе учредително заседание на
Обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров" с мандат 27.11.2019 - 26.11.2022 година
за учебната 2019/2020 годияа.
Присъстваха :

Редовни членове :
1.
2.
3.
4.
5.

Кanина Тодорова Димитрова
Анна Иванова Дямова
Пламен Петров Димов
Яна Георгиева Георгиева
Даринка Ангелова Стойкова

-

родител
родител
родител
родител
родител

на ученик
на ученик
на ученик
на ученик
на ученик

в ХА клас
в IХБ клас
в VIПД клас
в VIIIГ wnac
в ХГ клас

Резервни членове :
1.
2.
3.
4.
5.

Румен Кирилов Лефеджиев
- родител
Стефка Николова Томова
- родител
Невена Тодорова Дрохлева
- родител
Маргарита Красимирова Панайотова - родител
Христо Тихомиров Тодоров
- родител

на ученик в VIIIA клас
на ученик в IXE клас
на ученик в IХД клас
на ученик в IXA клас
на ученнк в IХБ клас

Заседаннето се ръководи от г-жа Ирена Михова - директор на училището . Протокола
се води от г-жа Гanина Христова - техиически секретар в училището .

Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. Избор яа председател на Обществения сьвет.
2. Из6op иа секретар на Обществения съвет.
3. Определяне на представител на Обществения съвет в Педагогическия съвет на
училището .
Госпожа Михова информира членовете на Обществения съвет, че решение се взема с

обикновено мнозинство от присъстващите: При гласуване на решенията всеки член на
съвета има право на един глас .
Членовете на съвета бяха информирани ,

че заседанията му се свикват от

председателя или по искане на една трета от членовете му. Те се канят на заседание на
съвета от председателя .

Секретарят подпомага председателя в работата по писменото оформяне на
предложенията, насоките и препоръките на съвета и протоколирането на заседанията.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
За председател на Обществения съвет бе предложен г-н Пламен Петров Димов от
членовете на учредителното заседание .
С 5 гласа
0 гласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ"
Обществения съвет взе следното
РЕШЕНИЕ :
1. За председател на Обществения rьвет към ЛГИ „Д-р Иван Богоров " - Варна с
мандат 27.11.2019 - 26.11.2022 година бе избран z-н Лламен ЛетровДимов.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
За секретар на Обществения съвет бе предложена Даринка Ангелова Стойкова
С 5 гласа
0 rласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ"
Обществения съвет взе следното
РЕШЕНИЕ :
2.

За секретар на Обществения сьвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров " — Варна с мандат
27.11.2019 — 26.11.2022 година бе избранаДаринка Ангелова Стойкова.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
За представител от Обществения съвет, който да участва в заседанията на
педагогическите съвети на гимназията, бе предложена г-жа Анна Иванова Димова и
предложението бе прието единодушно при гласуването.
С 5 гласа
0 rласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ"
Обществения съвет взе следното
РЕШЕНИЕ :
3.

Обrцествения rьвет определи Аігна Иванова Димова да бъде представител, кnйто дп
уиаства в заседанията на Ледагогическия съвет с право иа rьвещателен глас.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19:30 часа.
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