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Протокол
От Общо събрание на родителите на учениците,
обучаващи се в СУ „Христо Смирненски“ гр.Искър
през учебната 2019/20 година, провело се на 19.12.2019 година
Днес, 19.12.2019 година от 17.00 часа на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с
чл.265 и чл.266 от ЗПУО и чл.6, ал.1 и ал.2 от Правилника за създаването, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училищатасе проведе втория етап
от процедурата по избор на членове на Обществен съвет на родителите на ученици,
обучаващи се в СУ „Христо Смирненски“ град Искър през учебната 2019/20 година.
Присъстваха 23 родители, регистрирани в присъствения списък.
Събранието протече при следния дневен ред:
1. Запознаване на присъстващите с правомощията, работата и дейността на Обществения
съвет, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование и Правилника за
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата.
2. Избор на постоянни членове на Обществения съвет от квотата на родителите.
3. Избор на резервни членове на Обществения съвет от квотата на родителите.
Дневният ред бе гласуван и приет единодушно.
РЕШЕНИЯ:
По т.1 от дневния ред Директора запозна присъстващите родители с правата и задълженията
на членовете на Обществения съвет на основание Закона за ЗПУО и Правилника за
създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата.
Директора съобщи,че с негова заповед №218 от 18.12.2016година и на основание чл.259, ал.1
от ЗПУО и във връзка с чл.10, ал.2 и ал.3 от Правилника за създаването,устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата обн.ДВ, брой 75 от
27.09.2016 година издаден от министъра на образованието и науката е определен пет/5/ членен
състав на Обществен съвет на ,,СУ Христо Смирненски“град Искър,като един от тях е
представител на Община Искър,посочен с писмо Рег.№ 31-01-28 # от 29.11. 2019 година от
Кмета на общината.
1. Валентина Йовкова Драгиевска
Като резервен член на Община Искър бе посочена:
2. Малина Нинова Петровска
Като постоянен член от квотата на работодателите със Заповед Рег.№ РД-09-164 от 06.12.2019
год. на областния управител гр. Плевен бе посочен:
1. Росен Евгениев Славски—управител на фирма „Вкусен свят“ООД, гр. Искър

Като резервен член от квотата на работодателите:
2. Христо Петров Христов – управител на фирма „Хармония – 48“ЕООД, гр.Искър
По т.2 от дневния ред постъпиха следните предложения за членове на Обществения съвет:
1. Бистра Чавдарова Минковска
2. Ирена Руменова Салашка
3. Виктория Пламенова Косташка
4. Нина Христова Иванова
5. Ана Александрова Нешовска
6. Гергана Трифонова Шетовска
След явно гласуване за редовни членове на Обществения съвет при СУ „Христо Смирненски“
гр. Искър бяха избрани следните родители:
1. Бистра Чавдарова Минковска – родител на ученик от 2 клас
2. Ирена Руменова Салашка
- родител на ученик от 5 клас
3. Виктория Пламенова Косташка- родител на ученик от 1 клас
По т.3 от дневния ред след единодушно гласуване като резервен член бе избрана:
1. Нина Христова Иванова.
– родител на ученик от 4 клас
Постоянните членове на Обществения съвет при СУ „Христо Смирненски“ в състав е:
1. Бистра Чавдарова Минковска – родител на ученик от 2 клас
2. Ирена Руменова Салашка
- родител на ученик от 5 клас
3. Виктория Пламенова Косташка -родител на ученик от 1 клас
4. Валентина Йовкова Драгиевска – представител на финансиращия орган
5. Росен Евгениев Славски
– представител на работодателите
Резервните членове на Обществения съвет при СУ „Христо Смирненски“ в състав:
1. Нина Христова Иванова.
2. Малина Нинова Петровска
3. Христо Петров Христов

– родител на ученик от 4 клас
– представител на финансиращия орган
– представител на работодателите

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Избраните членове се събраха на свое първо заседание за избор на председател и секретар на
Обществения съвет при СУ „Христо Смирненски“гр. Искър.
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