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от заседаине на Обществения rьвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров " - ЕЗарна
за учебната 2019/2020 година
Днес, 02.09.2020 г от 18:00 ч., се проведе заседание на Обществения съвет към
ПГИ „Д-р Иван Богоров" за учебната 2019/2020 година.
Присъстваха : Пламен Димов - председател, Даринка Стойкова - секретар,
Калина Димитрова, Деян Пейчев и Ваня Бонева
На заседанието присъствака Деан Василев - директор и Полина Аврадалиева техническн секретар.
Протокола се води от г-жа Даринка Стойкова - секретар . Заседанието бе
председателствано от г-н Пламен Димов - председател . Той предложи заседанието да
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2020/2021 г.
Г-н Пламен Димов предложи дневния ред да се допълни с :
2. Попълване на състава Обществення сьвет с резервен член .
Не постьпиха възражеиия и други предложеиия и дневния ред бе приет
с 5 гласа
0 гласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ"
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Господин Пламен Димов запозна членовете на Обществения съвет с
Училищните учебнн планове за 2020/2021 г.
Членовете на обществения съвет единодушно дадоха положително становище
относно училищните учебени планове за учебната 2020/2021 г.
С 5 гласа
0 гласа „ПРОТИВ " и
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ"

1.

Обществения съвет взе следното РЕШЕНИЕ :
На основание чл. 269, ал.1, na6 от 3ПУО сыласува Училищните учебни
nланове за 2020/2021 г.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Господин Димов запозна членовете на съвета, че в язпълнение на чл. 15, ал.1, т.1
от Правилника за създаването , устройството и дейносгга на обществените съвети към
детските градини и училищата се налага промяна в състава на Обществения съвет към
ПГИ „Д-р Иван Богоров" преди изтичане на триroдишння срок. Той предложи на
мястото на Анна Иванова Димова (основен член, отпадащ от състава на съвета, поради
преместване на ученяка, чнйто родител е), в съства на Обществения съвет да бъде
включеы първият резервен член, а именно Румен Кирилов Лефеджиев.
С 5 гласа
0 гласа „ПРОТИВ" и
0 гласа „ВЗДЪРЖАЛИ СЕ"
Обществения съвет взе следното РЕцIЕНИЕ:
1.

Г-жа Анна Иванова Димова - основен член, отпада от състава на съвета,
поради преместване на ученика, чийто родител е.

2. В основния състав на Обществения съвет влиза първият резервен член
Румен Кирилов Лефеджиев.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на
18:57 часа.
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