ПРОТОКОЛ №14/11.03.2019г.
Днес 11.03.2019 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. г-н Васил Терзийски - родител
2. г-н Даниел Динев - родител
3. г-жа Марияна Николова - родител
4. г-н Евгени Цветков - родител
5. г-н Илия Събев - родител
6. г-жа Милена Маджирска - представител на СО - район „Витоша“ .
На заседанието на ОбС присъства и г-жа Лилия Торньова - директор на 2. СУ.
Заседанието протече при следния единодушно приет дневен ред:
1. Приемане на Габриела Вълчкова за редовен член на Обществения съвет.
2. Запознаване на ОбС с доклада за изпълнението на бюджета на 2. СУ за 2018 година.
3. Представяне на доклад за работата на ОбС през изминалата година от председателя
Васил Терзийски.
4. План-прием за учебната 2019/2020 година.
5. Организационни въпроси.
По т. 1 от дневния ред
Госпожа Габриела Вълчкова бе приета за редовен член на Обществения съвет,
поради напускането на Галина Керуин.. До този момент Г-жа Вълчкова бе резервен член.
По т. 2 от дневния ред
Госпожа Торньова запозна присъстващите с отчета за изпълнение на бюджета на 2.СУ
за 2018 година. Също така представи и отчет на извършените ремонти в сградата на 2. СУ за
изминалата година.
По т. 3 от дневния ред
Председателят на Обществения съвет представи доклад за работата на ОбС през
изминалата година. Набелязани бяха и мерки за бъдеща работа.
По т. 4 от дневния ред
Госпожа Торньова запозна присъстващите с план-прием за учебната 2019/2020
година.

По т. 5 от дневния ред
По тази точка, г-н Терзийски представи заявление от г-жа Марияна Николова за
напускане на Обществения съвет, поради преместване на детето й в друго училище.
Реши се за нов член да бъде поканен следващия резервен член Моника Иванова, родител
на ученик от 10 г клас.
След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
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