
ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. СВЕТИ ВЛАС

ПРОТОКОЛ
№ мкъл

за проведено заседание на обществения съвет към училище ОУ „ Кирил и
Методий“

о®
Днес, ..$)Л^л.ЛХГ. г. в    ...часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона

за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на 
обществения съвет към ОУ „Св.св. Кирил и Методий гр. Свети Влас

На събранието присъстваха .хГфЪ^Т.).. членове на обществения съвет и г-жа 
Стефанова- директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий “, гр. Свети Влас

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 
протокол.

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 
обществения съвет дневен ред, както следва:

1.Избор на председател на Обществения съвет към ОУ „Св.св. Кирил и 
Методий “, гр. Свети Влас.

2.Избор на двама представители на родителите на ученици от ОУ „Св.св. 
Кирил и Методий “, гр. Свети Влас, които да вземат участие в обществения съвет за 
мониторинг“ Твоят час“.

По т. 1 от дневния ред, гюстъпиха следните изказвания и мнения:
.Ь .М й & ..Х & А /у .  .АгР.Щ-У V

 0...?. .а.г.^.  ..

След проведеното гласуване за избор на председател на Обществения съвет 
към ОУ „Св.св. Кирил и Методий “, гр. Свети Влас се получиха следните резултати: 

За председател на Обществения съвет към ОУ Хв.св. Кирил и Методий гр. 
Свети Влас бе избрана..     ....с

Брой гласове „за“ - ..... $ ...........(брой)
Брой гласове „против“-  Р . (брой)
Брой гласове „въздържал се“ -  .Р ............. (брой)

По т. 2 от дневния ред, постъпи следното предложение за представители на 
обществения съвет за мониторинг“ Твоят час“

 ........................................
(име, презиме, фамилия)

По т. 2 не постъпиха други предложения.



След проведеното гласуване на предложението за представител на 
обществения съвет за мониторинг “ Твоят час“, се получиха следните резултати:

Избира зя представител на обществения съвет за мониторинг “ Твоят
час... <с м а  а. . и . ̂  ......... с

Брой гласове „за“ - ........5^. (брой)
Брой гласове „против“-  Р    (брой)
Брой гласове „въздържал се“ -  0 . ........ ......(брой)

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към ОУ
„Св.св. Кирил и Методий гр. Свети Влас се закри.

ПРОТОКОЛЧИК,
Снежа Любомирова- ЗДУД

НРВДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

-Ма ь .-К ^ . \У  \
(име, презиме, фктшуя) (подпис)


