ПРОТОКОЛ
№ 2/ 30.01.2017 г.
От събрание на Обществен съвет към ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Свети Влас
Учителска стая на ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ -- гр. Свети Влас
1. Дневен ред
1.1. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на
капиталовш е разходи, както и за отчета за изпълнението му.
1.2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от
установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на училището.
1.3. Обсъждане на предложения и оферти за ученическа униформа през 2017/2018
учебна година.
1.4. Гласуване за включване на нова точка - точка 5 към дневния ред: Даване на
становище по училищния план-прием за 2017-2018 учебна година.
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2.4. Гласува включване на нова точка - точка 5 към дневния ред: Даване на
становище по училищния план-прием за 2017-2018 учебна година, с
........
гласа „ЗА“ и
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гласа „ПРОТИВ“.
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