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ПРОТОКОЛ №1/29.10.2020 г
от УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ
СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ПЛОВДИВ
Днес 29.10.2020 година в 17.00 часа, на основание чл.267, ал.1 от ЗПУО, чл. 19, ал.1,
чл. 20, ал. 1 и от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените
съвети към детските градини и училищата /ПСУДОСДГУ/, издаден от министъра на
образованието и науката се проведе първото за учебната 2020/2021 година заседание на
членовете на обществения съвет в он-лайн заседание в електронната платформа ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/7060784337?pwd=YWJadkRJemJDVXhOTjJTRGJFWEwzUT09.
На
всички участници бяха предварително изпратени покани и уведомени в срок, както на
електронните пощи и в специално създадената от Директора – Ружка Генова Viber –група.
Материалите бяха предварително изпратени на членовете по електроните пощи.
За протоколчик на днешното заседание със заповед № РД-06- 368 /27.10.2020 година е
определен ЗДАСД – Соня Минева.
На заседаниeто присъстваха шест от общо седем членове на обществения съвет:
1. Борис Халачев
2. Валентина Грънчаров
3. Николина Атанасова
4. Димитър Андреев
5. Тодор Йорданов
6. Мариян Боянов
Г-жа Дянкова – не се включи в заседанието
Заседанието протече при следния дневен ред:
1) В изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование и
чл. 27, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини директорът представя отчет за
изпълнението на бюджета за трето тримесечие - извършените разходи и
реализираните приходи (отчетът е публикуван на сайта на училището:
https://suvlevski.com/za-uchilishteto/byudzhet.html
2) Обсъждане и одобряване на Стратегията за развитието на училището за учебната
2020/2021 г. в условията на COVID 19
3) Отчет за разходване на на финансовите средства и изпълнението на дейностите по
проектите по ПМС № 129 от 2000 година за определяне на минимални
диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
(изм. и доп. ПМС № 148 от 19 юли 2019 г. )
4) Разни.
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Заседанието беше открито от директора, г-жа Генова, която предаде думата на Михаела
Стайкова – заместваща е със Заповед № РД- 06 –350/26.10.2020 г.
Председателят на обществения съвет г-н Халачев поздрави присъстващите.
По първа т. от дневния ред „В изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 27, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини директорът представя отчет за
изпълнението на бюджета за трето тримесечие - извършените разходи и реализираните
приходи“. След направените обсъждания от членовете се даде положително становище за
финансовия отчет на бюджета за третото тримесечие.
По втора т. от дневния ред „Обсъждане и одобряване на Стратегията за развитието на
училището за учебната 2020/2021 г. в условията на COVID 19“, членовете на съвета се
запознаха . Проявиха интерес дали всеки учител има осигурен лаптоп за провеждане на
обучение в електронна среда. Запознати са с платформата на М т и са много доволни от
миналогодишното обучение. След направените обсъждания от членовете на Обществения
съвет, бе взето решение за одобряване на актуализацията на Стратегията за развитие на
училището за учебната 2020/2021 г. в условията на COVID 19.
По трета точка от дневния ред „Отчет за разходване на на финансовите средства и
изпълнението на дейностите по проектите по ПМС № 129 от 2000 година за определяне на
минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
(изм. и доп. ПМС № 148 от 19 юли 2019 г. )“. След направените обсъждания от членовете се
даде положително становище за финансовия отчет на бюджета за третото тримесечие.
След изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет към СУ „Васил
Левски“ беше закрито
БОРИС ХАЛАЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС
КЪМ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ПЛОВДИВ
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