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ПРОТОКОЛ  

№1 

Днес, 14.09.2020 г., се проведе заседание на Обществения съвет към Професионална 

гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване  - Плевен,  определен със Заповед № РД-

22- 170/16.12.2019 г. и актуализиран със Заповед № РД-18-260/25.02.2020 г.на Директора на училището 

След проверка на присъстващите  4 от 5 членове  бе установено наличието на кворум.  

Заседанието протече при следния дневен ред: 
1. Съгласуване на училищни учебни планове за учебната 2020/2021 година. 

                                                                     Отговорник: Председател на ОС 

2. Запознаване и одобряване на необходимата документация за учебната 2020/2021 г.: 

Стратегия за развитие на училището; Етичен кодекс на училищната общност; Политики и мерки за 

подобряване на качеството на образователния процес; 

                                                                      Отговорник: Директора на гимназията 

3. Запознаване с правилата на организация за учебния процес в условията на КОВИД-19. 

                                                                      Отговорник: ЗДУД 

4. Запознаване с отчета на Стратегията за развитие на училището 2016 – 2020 г. 

                                                                      Отговорник: ЗДУД 

5. Излъчване на представител на Обществения съвет, който да участва в заседанията на 

педагогическия съвет за учебната 2020/2021 г. с право на съвещателен глас. 

                                                            Отговорник: Председател на ОС 

6. Вземане на решение за участие Национална програма „Иновации в действие”. 

                                                         Отговорник: Председател на ОС 

Други предложения не бяха направени. 

Предложеният дневен ред бе гласуван и приет с 4 гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” - 

няма. 

Решение: Общественият съвет приема предложения дневен ред. 

По първа точка: След запознаване с училищните учебни планове от всички членове 

Председателят на Обществения съвет Детелин Стоянов предложи да бъдат съгласувани. 

Други предложения не бяха направени. 

Предложението да бъдат съгласувани училищните учебни планове за учебната 

2020/2021 година беше гласувано и прието с 4 гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” - няма. 

Решение: Общественият съвет приема предложението да бъдат съгласувани 

училищните учебни планове за учебната 2020/2021 година. 

По втора точка: След запознаване с необходимата документация за учебната 2020/2021 г.: 

Стратегия за развитие на училището; Етичен кодекс на училищната общност; Политики и мерки за 

подобряване на качеството на образователния процес Председателят на Обществения съвет 

Детелин Стоянов предложи да бъдат одобрени. 

Други изказвания и предложения не бяха направени. 

Предложението да бъдат одобрени Стратегия за развитие на училището; Етичен кодекс на 

училищната общност; Политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес беше 
гласувано и прието с 4 гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” - няма. 

Решение: Общественият съвет приема предложението да бъдат одобрени Стратегия за 

развитие на училището; Етичен кодекс на училищната общност; Политики и мерки за 

подобряване на качеството на образователния процес в Професионална гимназия по 

ресторантьорство, търговия и обслужване  -  Плевен. 

По трета точка: Членовете на Обществения съвет се запознаха и  категорично 

подкрепиха правилата на организация за учебния процес в условията на КОВИД-19. 

Други изказвания и предложения не бяха направени. 

Информацията за правилата на организация за учебния процес в условията на КОВИД-19 беше 

приета с 5 гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” - няма. 

Решение: Общественият съвет приема Информацията за правилата на организация 

за учебния процес в условията на КОВИД-19 



 

 

По четвърта точка членовете на Обществения съвет се запознаха с отчета на Стратегията 

за развитие на училището 2016 – 2020 г. 

Отчетът на Стратегията за развитие на училището 2016 – 2020 г. беше приет с 4 гласа  „за”, 

„против” - няма, „въздържал се” - няма. 

Решение: Общественият съвет приема Отчета за изпълнение на дейностите по 

Стратегия за развитие на училището 2016 – 2020 г. 

По точка пета постъпи едно предложение: за представител на Обществения съвет, който да 

участва в заседанията на педагогическия съвет за учебната 2020/2021 г. с право на съвещателен глас да 

бъде избран Детелин Стоянов.. 

Други изказвания и предложения не бяха направени. 

Предложението беше гласувано и прието с 4 гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” 

- няма 
Решение: Общественият съвет приема предложението Детелин Стоянов да бъде 

представител на Обществения съвет, който да участва в заседанията на педагогическия съвет за 

учебната 2020/2021 г. с право на съвещателен глас.   

По точка шеста членовете на Обществения съвет обсъдиха и категорично подкрепиха 
участието на училището в Национална програма „Иновации в действие” 

Предложението беше гласувано и прието с 4 гласа  „за”, „против” - няма, „въздържал се” - 

няма 
Решение: Общественият съвет приема предложението за участие на училището в 

Национална програма „Иновации в действие”. 

 

Решения: 
1. Общественият съвет приема предложения дневен ред. 

2. Общественият съвет приема предложението да бъдат съгласувани училищните 

учебни планове за учебната 2020/2021 година. 

3. Общественият съвет приема предложението да бъдат одобрени Стратегия за 

развитие на училището; Етичен кодекс на училищната общност; Политики и мерки за 

подобряване на качеството на образователния процес в Професионална гимназия по 

ресторантьорство, търговия и обслужване  -  Плевен. 

4. Общественият съвет приема Информацията за правилата на организация за учебния 

процес в условията на КОВИД-19 

5. Общественият съвет приема Отчета за изпълнение на дейностите по Стратегия за 

развитие на училището 2016 – 2020 г. 

6. Общественият съвет приема предложението Детелин Стоянов да бъде представител 

на Обществения съвет, който да участва в заседанията на педагогическия съвет за учебната 

2020/2021 г. с право на съвещателен глас.   

7. Общественият съвет приема предложението за участие на училището в Национална 

програма „Иновации в действие”. 

След изчерпване на информацията по дневния ред  заседанието на обществения съвет 

беше закрито.  

СЕКРЕТАР:  Гергана Трилкова 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелин Стоянов 


