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гр.София, р-н Красно село, ул. „Балканджи Йово” № 22
тел: 952 11 70, 955 29 04, 953 27 41, e-mail ou25@abv.biz
www.25ou.com
ЗАПОВЕД
№ 2 3 6 /0 3 .1 1 . 2016 г.

На основание на чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с ПРАВИЛНИКА за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата, ДВ, брой: 75, от дата 27.9.2016 г ДВ, брой: 75, от дата 27.9.2016 г на
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОПРЕДЕЛЯМ:
l.H a основание на чл. 6, ал.2 от ПСУДОСДГУ Общественият съвет на 25 Основно
училище „Д-р Петър Берон” да се състои от 7 членове, в това число:
- Шестима представители на родителите на учениците от училището.
- Един представител на финансиращия орган - Столична Община Район „Красно село”,
определен от Кмета на общината.
2.Определям мандат на обществения съвет от една календарна година.
3.Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището
и за
граждански контрол на управлението му.
4. Към обществения съвет се избират и трима резервни членове на представителите на
родителите на децата.
5.Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.
6.Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:
1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията:
2. член на настоятелството на училището;
3. в трудово или облигационно правоотношение с училището,
4. изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по
който е училището, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на Общината.
За липсата на тези пречки всеки от редовните и резервни членове на Обществения
съвет подава декларация до Директора на училището след избирането си.
На основание на чл. 7, ал.2 от ПСУДОСДГУ насрочвам на 21.1 1.2016 година срещи на
родителите на учениците на всяка паралелка поотделно.Събранията да се проведат на
определената дата в сградата на училището, където се помещава съответната паралелка
от 18.30 часа.
Определям за протоколчици на срещите на родителите на всяка група, лицата, както
следва:
•
ПГ а / 5 - 6 годишни / - Десислава Маринова - учител, ПГ
•
1а клас - Василка Велева - ст. учител, начален етап
•
16 клас - Цветанка Бозаджиева - ст. учител, начален етап

в клас - Мария Петрова - Аббас - учител, начален етап
г клас - Николета Петкова - учител, начален етап
д клас - Диана Нешева - учител, начален етап
а клас - Виктория Кирова - ст. учител, начален етап
б клас - - Анелия Иовчева - ст. учител, начален етап
в клас - Мария Грозданова —ст. учител, начален етап
г клас - Полина Желязкова - ст. учител, начален етап
д клас -- Ивелина Великова - ст. учител, начел етап
1а клас - Златка Долутарова - ст.учител, начален етап
16 клас - Невена Павлова - учител, начален етап
Iв клас - Радосвета Стаматова - ст. учител, начален етап
Iг клас - Росица Гавраилова - учител, начален етап
Va клас - Ваня Цекова - ст. учител, начален етап
V6 клас - Теменужка Узунова - ст. учител, начален етап
V b клас - Искра Бонева - ст. учител, начален етап
V а клас -- Ангелина Петрова - ст. учител, прогимназиален етап
V б к л а с •- Надя Йорданова - ст. учител, прогимназиален етап
Via клас - Даниела Великова - учител, прогимназиален етап
VI6 клас - Цветелина Филипова - ст. учител, прогимназиален етап
V ila клас - Валя Кръстева - ст. учител, прогимназиален етап
V I16 клас - Красимира Славчева - ст. учител, прогимназиален етап
Протоколчикът ръководи срещата, води протокола и запознава родителите с целите и
функциите на обществения съвет в началото на срещата. За срещата се изготвя списък на
родителите на децата на който всеки присъстващ родител записва името си и се подписва
преди началото на събранието. Дневният ред на срещата включва представяне на
стуктурата и правомощията на Обществения съвет и избор на двама представители от
родителите на децата от всяка паралелка с мандат за участие в общото събрание на
училището за избор на състав на обществения съвет и резервните членове. Протоколът се
подписва от протоколчика и двамата избрани представители на родителите.
Решенията на срещата и общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от
присъстващите родители. За избрани се считат кандидатите, събрали най- много гласове.
Протоколите и списъците на родителите се предават на директора с входящ номер в
училището на 22.11.2016 година.
Свиквам общо събрание на представителите на родителите, избрани на проведените
срещи по паралелки на 12.12.2016 година от 18,30 часа в сградата на училището в град
София. ул. „Балканджи Йово” № 22. Събранието се ръководи от директора на училището,
а за протоколчик на събранието определям главен учител Невена Серафимова. В .началото
на събранието директорът разяснява функциите на Обществения съвет.
В събранията на родителите може да участва с право на глас само един родител на дете.
За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си или друг
родител на ученици от училището, независимо дали присъства на събранието.
На събранието на родителите се излъчват и 3 резервни членове.
На събранието се води протокол от лицето, определено от директора. Протоколът се

удостоверява с подпис от това лице.
За второто събрание, присъствалите родители на децата подписват присъствени
списъци.
Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите
родители. За избрани се считат шестимата кандидати, събрали най- много гласове, а
следващите трима по брой от родителите на учениците по брой на гласовете се избират за
резервни членове.
Протоколът и списъкът на родителите се предават на директора с входящ номер в
училището в двудневен срок след датата на провеждане на събранието за избор на
представители.
Въз основа на протокола се издава заповед за определяне на състава на Обществения
съвет и неговите резервни членове. Копие от заповедта се изпраща на членовете на
обществения съвет заедно с покана за свикване на първото заседание на съвета. Поканата
съдържа дневен ред на заседанието, място, дата и час на провеждането му.
Утвърждавам покана за свикване на общите събрания, която съдържа:
1. дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието на родителите;
2. информация за мястото и/или за интернет страницата, на което са оповестени
правомощията на обществения съвет.
Директорът изпраща поканата чрез учителите на паралелката на детето, както и по
електронна поща в срок не по-малък от 15 дни преди датата на провеждането на
събранието на родителите.
За събранието на родителите директорът:
1. поставя съобщение на видно място в сградата на училището;
2. публикува съобщение на интернет страницата на училището;
7.Настоящата заповед да се сведе до знанието на класните ръководители и счетоводителя
от Златка Симеонова за сведение и изпълнение.
8.Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

