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ПРОТОКОЛ №1 
от заседанието на Обществения съвет към ПГСС „Н.Пушкаров”  

 

 

Днес, 4 декември 2019г., се проведе заседание на Обществения съвет към ПГСС 

„Н.Пушкаров”, определен със заповед № 456/ 02.12.2019 г. на Директора на ПГСС 

„Н.Пушкаров”.  

Присъстваха: Владимир Иванов, Димитър Тодоров, Стефка Юлиянова, Любомира 

Йорданова, Красимира Василева, Николета Маркова, Христо Христов.  

 

Заседанието се води от г-жа Теменуга Тодорова – Директор на ПГСС „Н.Пушкаров”. 

 

Дневен ред: 

1. Запознаване с дейността на обществения съвет и организацията му на работа; 

2. Избор на председател на Обществения съвет при ПГСС „Н.Пушкаров”; 

3. Избор на секретар на Обществения съвет при ПГСС „Н.Пушкаров”; 

4. Избор на представител на Обществения съвет в Педагогическия съвет на 

училището; 

5. Избор на представител на Обществения съвет в Комисията за изготвяне на 

етичен кодекс на училищната общност; 

 

Дневният ред бе подложен на гласуване и приет със 7 гласа. 

 

Решения: 

 

По т.1 от дневния ред: 

Г-жа Тодорова запозна присъстващите с дейността на Обществения съвет и 

организацията му на работа 

 

По т.2 от дневния ред: 

г-н Владимир Иванов бе предложен за председател на Обществения съвет. След 

гласуване г-н Иванов бе избран със 7 гласа. Членовете бяха информирани, че 

заседанията се свикват от председателя или по искане на една трета от членовете му. 

Заседания се правят най-малко четири пъти в годината, като едно от тях е в началото на 

учебната година. 

 

По т.3 от дневния ред: 

г-жа Красимира Василева бе предложена за секретар на Обществения съвет. 

След гласуване г-жа Василева бе избрана със 7 гласа. И започна протоколиране на 

заседанието. Секретаря подпомага работа на председателя по писменото оформяне на 

предложенията, насоките и препоръките на съвета. 
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По т.4 от дневния ред: 

г-жа Стефка Юлиянова бе предложена за представител на Обществения съвет в 

Педагогическия съвет на училището. При положение, че г-жа Юлиянова е 

възпрепятствана и не може да присъства се излъчва член от Обществения съвет, който 

да участва в заседанието на Педагогическия съвет. След гласуване г-жа Юлиянова бе 

избран със 7 гласа. 

 

По т.5 от дневния ред: 

г-жа Любомира Йорданова бе предложена за представител на Обществения 

съвет в Комисията за изготвяне на етичен кодекс на училищната общност. След 

гласуване г-жа Йорданова бе избрана със 7 гласа 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

………………     ……………………………………….... 

Кр. Василева      Вл. Иванов 

Секретар  Председател на Обществения съвет                                                                                                                                                                                                                                  

                                                              към ПГСС „Н. Пушкаров” 
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Присъствен списък на заседание на Обществения съвет 

към  ПГСС „Н.Пушкаров” 
 

04.12.2019г. 
 

 

 

№ Имена 

 

Подпис  

1 Владимир Иванов  

 

2 Димитър Тодоров   

 

3 Стефка Юлиянова   

 

4 Любомира Йорданова   

 

5 Красимира Василева   

 

6 Николета Маркова 

 

 

7 Христо Христов 

 

 

 


