СУ „Христо Ботев” град Кочериново, област Кюстендил
ул. „Св.Иван Рилски” 113, тел.:07053/2236; 2220; e-mail:sou_kocherinovo@abv.bg

Вх. № 33-В/ 13.10.2020г.

П Р О Т О К О Л № 1 / 13.10.2020 година
Днес, 13.10.2020г., от 13.30 часа в СУ „Христо Ботев”, град Кочериново се
проведе заседание на обществения съвет - онлайн.
Присъстват Валентин Велинов, Живко Лапачки, Николета Василиева, Диана
Механджийска, Мирослава Александрова, Сотир Балев и Любка Джонова.
Дневен ред:
1. Одобряване на актуализира Стратегия за развитие на училището през учебната
2020/2021.
2. Приемане на Етичен кодекс на училището за учебната 2020/2021г.
3. Запознаване с програма за превенция на ранно напускане на училище и
програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и
учениците от уязвими групи.
До членовете на Обществения съвет, от директора на училището, е
изпратена писмени покана за провеждане на заседание по предложения дневен
ред.
По точка първа от дневния ред
Валентин Велинов запозна присъстващите с актуализираната Стратегия за
развитие на училището през учебната 2020/2021 година. Приложение 1
Изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие
РЕШЕНИЕ № 1
На основание член 16 ал. 1, т.1 от Правилника за създаване, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училища одобрява
актуализираната Стратегия за развитие на училището през учебната 2020/2021 година.
Приложение 1.
Гласували: за - 7, против – няма, въздържали се – няма

По точка втора от дневния ред
Анна Миладинова запозна присъстващите с Етичен кодекс на училището за
учебната 2020/2021г. Приложение 2
Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие
РЕШЕНИЕ № 2
На основание член 16 ал. 1, т.11 от Правилника за създаване, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училища приема
предложения от училището Етичен кодекс на училището за учебната 2020/2021г.
Гласували: за - 7, против – няма, въздържали се - няма
По точка трета от дневния ред
Анна Миладинова запозна присъстващите с Програма за превенция на ранно
напускане на училище /Приложение 3/ и Програма за предоставяне на равни
възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. /Приложение
4/.
Тя информира членовете на обществения съвет, че на 14.10.2020г. от 18.00ч. ще
се проведе заседание на педагогическия съвет – онлайн. Покани членовете - Диана
Механджийска и Живко Лапачки да присъстват на заседанието на педагогическия
съвет.
Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие
РЕШЕНИЕ № 3
На основание член 16 ал. 1, т.2 от Правилника за създаване, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училища приема
предложените от училището Програма за превенция на ранно напускане на училище
/Приложение 3/ и Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване
на децата и учениците от уязвими групи. /Приложение 4/.
Гласували: за - 7, против – няма, въздържали се – няма
След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет беше закрито
в 14.30часа.
Валентин Велинов
Председател на обществения съвет на СУ „Христо Ботев” град Кочериново

Живко Лапачки
Протоколист

