ПРОТОКОЛ № 10/20.04.2018г.
Днес 20.04.2018 г. в 18.30 ч. в сградата на училището се проведе заседание на
Обществения съвет (ОбС) при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.
На заседанието членовете на ОбС присъстват в състав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

г-н Даниел Динев - родител
г-н Васил Терзийски - родител
г-жа Марияна Николова - родител
г-н Евгени Цветков - родител
г-н Илия Събев – родител
Милена Маджирска – представител на СО - район „Витоша“

На заседанието на ОбС присъстват г-жа Лилия Торньва – Директор на 2.СУ, г-жа
Орхидея Делиева – заместник-директор на 2. СУ, Мария Димитрова - главен
счетоводител.
Заседанието протече при следния единодушно приет дневен ред:
1. Представяне на новия член на ОбС – Галина Керуин.
2. Представяне на бюджета на 2. СУ за 2018 г.
3. Доклад за изпълнението на бюджета на 2. СУ към 31.03.2018 г.
4. Съгласуване на училищните учебни планове за 1. клас, 2. клас, 3 клас, 5 клас и 6.
клас, 7 клас за учебната 2018/2019 година.
5. Съгласуване на план-приема за учебната 2018/2019 година.
6. Организационни въпроси.

По т. 1 от дневния ред
Г-н Терзийски представи новият член на Обществения съвет, като редовен от 20.04.2018
г. – г-жа Галина Керуин, родител на ученици в 3 и 6 клас.
По т.2 от дневния ред
Директорът на 2.СУ и г-жа Мария Димитрова – главен счетоводител на училището
представиха бюджета 2018 година.
По т.3 от дневния ред
Доклад за изпълнението на бюджета на 2. СУ към 31.03.2018 г. представи г-жа
Михайлова.
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По т.4 от дневния ред
Съгласуване на училищните учебни планове за 1. клас, 2. клас, 3 клас, 5 клас и 6. клас,
7 клас за учебната 2018/2019 година представи г-жа Делиева – зам.-директор във 2.СУ.
По т.5 от дневния ред
Г-жа Торньова представи план-приема за учебната 2018/2019 година.

Общественият съвет даде положително становище по гореизложените въпроси.
По т.6 от дневния ред
Председателят на Обществения съвет даде думата за организационни въпроси.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ:
Даниел Динев / п /………………
Васил Терзийски / п /……………….
Марияна Николова / п /…………….
Евгени Цветков / п /……………….
Илия Събев / п /………………
Галина Керуин / п /…………….
Изготвил протокола:
Марияна Николова / п /……………
Утвърдил:
Васил Терзийски / п /…………….
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