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П Р О Т О К О Л 

 

№ 7 

 

за проведено заседание на Обществения съвет 

 

към ПГООТ гр.Дулово 

 

 Днес, 12.09.2018 година, в 10.00 часа, в изпълнение на чл.267, ал.1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл. 16, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата, се проведе заседание на Обществения съвет към ПГООТ гр. Дулово. 

  

На заседанието присъстваха 5 членове на Обществения съвет. 

 Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Запознаване с избора на учебници и учебни комплекти за VІІІ клас за учебната 

2018/2019 година в ПГООТ гр. Дулово и даване на становище. 

2. Запознаване и съгласуване на училищните учебни планове за VІІІ клас за 

учебната 2018/2019 година в ПГООТ гр. Дулово. 

3. Излъчване на представител за участие в комисията за съставяне и приемане на 

Етичен кодекс в ПГООТ гр. Дулово, за учебната 2018/ 2019 година. 

4. Излъчване на представител за участие в комисията за съставяне и приемане на 

Стратегия на ПГООТ гр. Дулово за учебната 2018/ 2019 година. 

 

По първа точка от дневния ред,  

на основание Чл.16, ал. 1, т. 8 от ПСУДОСДГУ, Общественият съвет дава следното  

 

Становище: 

 

 Съгласува избраните от учителите учебници и учебни комплекти за ІХ клас за 

учебната 2018/2019 година в ПГООТ гр. Дулово. 

 

По втора точка от дневния ред, 

 на основание Чл.16, ал. 1, т. 6 от ПСУДОСДГУ, Общественият съвет дава следното  

Становище: 

  

Съгласува училищните учебни планове за VІІІ клас за учебната 2018/2019 година в 

ПГООТ гр. Дулово. 

По трета точка от дневния ред, 

 на основание Чл.16, ал. 1, т. 6 от ПСУДОСДГУ, Общественият съвет дава следното  

Становище: 

 

Излъчва за представител в комисията за съставяне и приемане на Етичен кодекс 

Светослава Великова. 
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По четвърта точка от дневния ред, 

 на основание Чл.16, ал. 1, т. 6 от ПСУДОСДГУ, Общественият съвет дава следното  

 

Становище: 

 

Излъчва за представител в комисията за съставяне и приемане на Стратегия на 

ПГООТ Светослава Великова. 

 

 

СЕКРЕТАР, 

 

Цветана Йорданова  -  .............................. 

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 

Стела Крумова - ............................. 

 

 

 


