
    

Вх.№.11./25.09.2020г.        

 

Протокол № 1 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  КЪМ НУ „ТОДОР ГЕНЧЕВ ВЛАЙКОВ” – ГР. ПИРДОП 

 

Днес, 23.09.2020г., в НУ „Т.Г.Влайков” се проведе редовно заседание  на обществения съвет към 

училището. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Приемане на „План за работа на Обществения съвет към НУ „Тодор  Г. Влайков“ за 

2020/2021 учебна година 

2.Обсъждане и одобряване  на : 

„Стратегия за развитие на НУ„Т.Г. Влайков 2020-2024г.“  и  план за действие към нея за 

2020/2021 учебна година; 

Етичен кодекс на училищната общност;  

Превенция за ранното напускане на децата от училище; 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици  от 

уязвими групи; 

3.Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2020г. 

На заседанието присъстваха: 

1. Николай Масларски 

2. Нели Николова 

3. Нина Николова 

4. Павлин Кръстев 

5. Цветомира Бръмбева 

 

По т. 1 от дневния ред председателят на ОС на училището г-н Николай Масларски  

представи  „План за работа на Обществения съвет към НУ „Тодор  Г. Влайков“ 

Планът бе приет единодушно от присъстващите членове. 

 

По т.2 от дневния ред -  директорът на НУ „Т.Г. Влайков“  г-жа Евдокия Богданова 

представи за обсъждане и одобряване приетите от ПС на НУ„Тодор  Г. Влайков“ следните 

документи:  „Стратегия за развитие на НУ„Т.Г. Влайков 2020-2024г.“  и  план за действие 



към нея за 2020/2021 учебна година; Етичен кодекс на училищната общност; Превенция 

за ранното напускане на децата от училище; Програма за предоставяне на равни 

възможности за приобщаване на ученици  от уязвими групи; 

 

Обществения съвет даде положително становище  за предложените стратегия за развитие, 

планове,програми и етичния кодекс на училищната общност. 

 

Решения:  

 

I.  Прие  „План за работа на Обществения съвет към НУ „Тодор  Г. Влайков“ 

II.Одобри: 

1. „Стратегия за развитие на НУ„Т.Г. Влайков 2020-2024г.“  и  план за действие към 

нея за 2020/2021 учебна година; 

2.Етичен кодекс на училищната общност;  

3.Превенция за ранното напускане на децата от училище; 

4.Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици  от 

уязвими групи; 

III. Прие за сведение  „Отчет за второто тримесечие на бюджет - 2020г.“ 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

                                        

 

 

 

СЕКРЕТАР : ......................                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

              

                 /Нели Николова/                                                                  /Николай Масларски/ 


