Средно

училище “Христо Ботев”с.Паисиево, общ.
Дулово,обл.Силистра

*7681, ул.”Дунав”№ 2, тел.: 0894419605, ел.адрес: sou_hristobotev@abv.bg

ПРОТОКОЛ
Днес,
.12.2016 г. от 17:00 часа в кабинет ……….. се проведе среща на родителите на ученици
от ………… клас.
Срещата е организирана във връзка със заповед № 291 /30.11.2016 г. на директора на Средно
училище „Христо Ботев” село Паисиево, като родител на всеки ученик е получил покана подписана от
класния ръководител.
Присъстват …………….. родители, отсъстват ………………. родители.
Класният ръководител предложи за водещ събранието
…………………..............................................................................................…………….
С ………… гласа „за“, ……………. гласа „против“ и …………… гласа „въздържал се“
събранието избра за водещ ………..................……………………………………………………………
Класният ръководител предложи за протоколчик
………………......................................................................................………………..........
С ………… гласа „за“, ……………. гласа „против“ и …………… гласа „въздържал се“
събранието избра за протоколчик ……….......……………………………………………………………
Събранието протича по дневен ред указан в заповедта на директора:
1. Избор на представител на паралелката за делегатското събрание за избор на членове на
Обществения съвет съгласно чл. 7, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността
на обществените съвети към детските градини и училищата / ПСУДОСДГУ/.
За избора на делегат ще бъде съставен протокол, подписан от всички участвали родители на
ученици от паралелката.
Класният ръководител представи на кратко правомощията на Обществения съвет.
Предложения, изказвания и коментари:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Гласуване за избор на делегат:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Решение на събранието:
Събранието избира ……………………………………………………………………………………
за представител на паралелката за делегатското събрание за избор на членове на Обществения
съвет.

Списък на участниците в събранието на родителите на учениците от ………… клас проведено на
8.12.2016 г. за избор на ......................................................................................... за представител на
паралелката – делегат за събранието, което ще излъчи родители - членове на Обществения съвет към
Средно училище „Христо Ботев” село Паисиево
Име и фамилия на родител

Име и фамилия на ученик
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Класен ръководител: …………………………………

Подпис на
родителя

