
Вх.№. 627 /30.06.2020г.     

Протокол № 4 
НА  ПРОВЕДЕНО ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  КЪМ НУ „ТОДОР 

ГЕНЧЕВ ВЛАЙКОВ” – ГР. ПИРДОП 

Днес, 30.06.2020г., в НУ „Т.Г.Влайков” се проведе редовно заседание  на обществения 

съвет към училището. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Отчет за изпълнение на стратегията на развитие на НУ 

2. Представяне  на училищния учебен план / по класове и паралелки/  

3. Запознаване с избора от учителите на  учебници и учебни комплекти  

4.Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020г. 

 

По т. 1 от дневния ред директорът на училището г-жа Евдокия Богданова направи 

отчет за изпълнение на стратегията на развитие на НУ  

По т.2 от дневния ред ОС разгледа представения учебен план по класове и паралелки 

за учебната 2020/2021 година 

По т.3 от дневния ред съгласува избора на учебници направен от учителите 

По т.4  от дневния ред директорът на училището г-жа Евдокия Богданова направи 

отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020г. и информира,  че средствата от 

превишението на постъпленията над плащанията по бюджета в НУ»Т. Г. Влайков»  ще 

бъдат използвани за ремонтни дейности и обогатяване на материално техническата 

база в училище - за летните месеци ще бъде ремонтирана изцяло една класна стая и 

подменено старото й обзавеждане, ще бъдат закупени таблети за дооборудване на 

кабинета по английски език, за да може през следващата учебна година всеки ученик 

да работи с техническо устройство, а не както до сега по 2 деца на 1 таблет,при 

възможност ще бъде извършен и ремонт на учителската стая, както и фасадната част на 

сградата над входа на училището. 

Решения:  
 

1. Прие за сведение отчета за изпълнение на стратегията на НУ“Т.Г. Влайков“  

2. Обществения съвет при НУ“Тодор Г. Влайков“ град Пирдоп дава положително 

становище за училищния учебен план  през учебната 2020-2021 година. 

3. Съгласува избора от учителите на  учебници и учебни комплекти  

4. Прие за сведение отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020г. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

              

                 /Нели Николова/                                                                  /Николай Масларски 


