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Вх. № РД14-840 /21.12.2017 г.

П РО Т О К О Л  №  7 / 20.12.2017 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СВЕТ 

КЪМ ОУ"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВуРГАС

Днес, 20.12.2017 от 17.30 часа на основание чл.16, ал.1 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети се проведе 
заседание на Обществения съвет при ОУ"Св.Климент Охррщски" Бургас.

На заседанието присъстваха директорът на училището -  Юлия Пенева, зам. 
директори Силвия Пенева и Райничка Дюлгерона, главен учител в начален етап - 
Анита Василева, представител на Ученическия съвет Марк Кисьов.

Присъстваха 5 членове на Обществения съвет с изключение на Иванова и 
Атанасова -  запознати с материалите и с проекто решението, с изразено мнение по 
телефона.

Присъстваше и Председателят на училипщото настоятелство -  г-жа
Станимира Стайкова.

Заседанието се води от Председателя на Обществения съвет на
ОУ"Св.Климент Охридски" Бургас.

Господин Бостанджиев предложи следния дневен ред:

1. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата 
от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията 
над плашанията по бюджета на училището.

2. Информация за )шастието на училището по НП „ИКТ в системата на
предучилищното и училищното образование" по 2 компонента:

> „Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на
електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи" -  2000 
лева;

> „Внедряване на модерни информационни и управленски технологии в 
българските училища" -  7699 лева

>
Дневният ред беше гласуван и приет без възражения от присъстващите.
По т. 1 госпожа Пенева -  Директор на училището презентира и информира 

подробно присъствагците за бюджета на училището за финансовата 2017 година и 
даде следната информация:
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След приключване на финансовата 2017 година към 15.12.2017 г. 
превишението на постъпленията над плаш;анията по бюджета на училиш;ето е в 
размер на 6288,55 лева.

Средствата где се възстановят на Обпщна Бургас на 22.12.2017 година. До 15 
дни от началото на новата година Общината ш;е ги възстанови на )лшлището -  т.н. 
преходен остатък.

Предлагам през 2018 година тези средства да бъдат изразходвани, както 
следва:

> За стипендии -  720 лв. (по Програма на Обпщна Бургас „Талантлтгеи 
деца");

> По Национална програма „Ученически олимпиади и състезания", 
модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически 
олимпиади" -1900 лева.

> Параграф „Материали" -  3668,55 лева за закупуване на климатик за 
компютьрна зала № 14 и музикални инструменти за кабинета по музика."

След разисквания предложението бе прието единодушно.
По т. 2 госпожа Пенева сподели успеха на училището от спечелените проекти по 
НП „ИКТ в системата на предучилипщото и училипщото образование" по 2 
компонента „Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на 
електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи" -  2000 
лева;

> „Внедряване на модерни информационни и управленски технологии в 
българските училища" -  7699 лева.

След изчерпване на дневния ред бе взето следното решение :
Общественият съвет приема през 2018 година превишението на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището е в размер на 6288,55 
лева да бъдат изразходвани, както следва:

> За стипендии -  720 лв. (по Програма на Обпщна Бургас „Талантливи 
деца");

> По Национална програма „Ученически олимпиади и състезания", 
модул „Осигуряване на обзшение на талантливи ученици за участие в ученически 
олимпиади" -1900 лева.

> Параграф „Материали" -  3668,55 лева за закупуване на климатик за 
компютърна зала № 14 и музикални инструмент!^ за кабинета по музика."

Поради изчерпване на дневния ред ̂ йед^ието беше закрито.
Изготвил протокола : Анита Василева ....

Председател : Иван Бостанджиев .......  .д ../ ^ ..........................
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