ПРОТОКОЛ №16/30.05.2019г.
Днес 30.05.2019 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.
2.
3.
4.
5.
6.

г-н Васил Терзийски - родител
г-н Даниел Динев - родител
г-жа Габриела Вълчкова - родител
г-н Евгени Цветков - родител
г-н Илия Събев - родител
г-жа Милена Маджирска - представител на СО - район „Витоша“.

На заседанието на ОбС не присъства и г-жа Лилия Торньова - директор на 2. СУ,
поради служебен ангажимент. Представител на ръководството на 2. СУ е г-жа Орхидея
Делиева - заместник-директор.
Заседанието протече при следния единодушно приет дневен ред:
1. Запознаване е бюджет 2019 година, предвиден за 2. СУ.
2. Отчет на първото тримесечие от бюджет 2019 година.
3. Съгласуване на избор на учебници за учебна 2019/2020 година.
4. Съгласуване на решение на ПС на 2. СУ за изцяло преминаване на електронен
дневник.
5. Обсъждане на идеята през следващата учебна година да се въведе сутрешна
гимнастика за учениците от 1., 2. и 3. клас.
6. Прием 1. клас за учебната 2019/2020 година.
7. Организационни въпроси.
По т. 1 от дневния ред
Госпожа Делиева запозна присъстващите е бюджет 2019 година.
След кратко обсъждане ОбС подкрепи бюджет 2019 година.
По т. 2 от дневния ред
Отчетът за първото тримесечие бе предоставен на всички членове за разглеждане
и обсъждане. Нямаше забележки и отчета бе подкрепен.
По т. 3 от дневния ред
Г-жа Делиева запозна ОС е избора на учебници за безвъзмездно ползване за 1. клас
и нагласите за избора на 4. клас.

По т. 4 от дневния ред
По решение на ПС на 2. СУ през следващата учебна година изцяло се преминава към
електронен дневник. Общественият съвет подкрепи решението.
По т. 5 от дневния ред
Г-жа Делиева запозна ОС с предложение на фирма „Офис Релакс“ и инициативата
им да реализират програма „Събудилник“ като сутрешна гимнастика за учениците от 1.,
2. и 3. клас.
По т. 6 от дневния ред
Общесвеният съвет бе запознат с предстоящото класиране на кандидатите за 1.
клас. Приемът ще се осъществи в 5 паралелки по 26 ученици, общо 130 деца. По наредба
при по-голям брой кандидати с едни и същи точки за по-малко места се тегли жребий
между тях. Такъв жребий ще се тегли на 03.06.2019 г. от 12:00 часа във 2. СУ. Ще
участват 16 кандидати от 2. група за 8 места. Общественият съвет ще се включи със свой
представител в класирането, чрез жребий.
По т. 7 от дневния ред
Председателят на ОбС г-н Терзийски даде думата на членовете на ОбС за
допълнителни организационни въпроси и предложения.
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