
 

Основно училище „Стефан Караджа”, с.Цар Самуил, общ.Тутракан, обл.Силистра 

ул. „Филип Тотю” №24; телефон: 08635 2414; ел.адрес: ou stkaradja@abv.bg 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№8/08.09.2021 г. 

за проведено заседание на обществения съвет към ОУ „Стефан Караджа”, с.Цар 

Самуил 

 

       Днес, 08.09.2021 г., в 18 00часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към ОУ „Стефан Караджа  

 

На събранието присъстваха  следните членове: 

1.Сенами Рашид-гл.експерт „Стопански дейности” – представител на  Община 

Тутракан- основен член; 

2.Айля Халил Идриз– основен член; 

3. Сезен Хасан Кадир- основен член; 

4.Ашим Федаил Исмаил- основен член; 

5. Нихат Юсеин Ахмед- основен член; 

На заседанието присъства директора на училището г-жа Нуршен Хали. 

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..Одобряване на Стратегията  стратегия за развитие на училището за периода 2021-

2025 г.; 

Докладва: Нуршен Халил-директор  

на ОУ „Стефан Караджа“ 

2.Приемане на отчет за изпълнение на стратегията за развитие на Основно училище „ 

Стефан Караджа“; 

Докладва: Нуршен Халил-директор  

на ОУ „Стефан Караджа“ 

 

3.Приемане на Етичен кодекс; 

Докладва: Нуршен Халил-директор  

на ОУ „Стефан Караджа“ 

 

4.Приемане на становище след проведено обсъждане на заседание на ПС на Училищна 

програма за превенция на ранното напускане на училище.Програма за предоставяне на 

равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за 

учебната 2021-2022 г. 

Докладва: Нуршен Халил-директор  

на ОУ „Стефан Караджа“ 

 



5.Обсъждане на мерки за подобряване на качеството на образованието в ОУ „Стефан 

Караджа“ 

Докладва: Нуршен Халил-директор  

на ОУ „Стефан Караджа“ 

 

 

 

   Нямаше други предложения към така представения дневен ред. 

Премина се към гласуване за приемане на предложения дневен ред. 

Резултати от гласуването: 

Гласували „за” -5 

Гласували „въздържали се”-няма 

Гласували „против”-няма 

  

По т. 1 от дневния ред, 

Айля Яхя , председател на ОС, даде думата  на  Нуршен Хали-директор на училището. 

Тя запозна представителите на ОС със Стратегия за развитие на училището за периода 

2021-2025  г. и с плана за действие и финансиране към нея. 

По първа точка от дневния ред ОС реши: 

 РЕШЕНИЕ: 

 

1.Одобрява Стратегия за развитие на училището за периода 2021-2025  г г. и с плана за 

действие и финансиране към нея. 

Гласували „ЗА“-ПЕТИМА , „ПРОТИВ“-нула , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-нула. 

 

По 2 т. от  дневния ред 

 

След подробна информация , представена от дирекора на училището за  отчет за 

изпълнение на стратегията за развитие на Основно училище „ Стефан Караджа“; 

обществения съвет прие  отчет единодушно.  

 

По втора точка от дневния ред ОС реши: 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приемане на отчет за изпълнение на стратегията за развитие на Основно училище „ 

Стефан Караджа“; 

 

Гласували „ЗА“-ПЕТИМА , „ПРОТИВ“-нула , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-нула. 

 

По  т.3 от  дневния ред 

 

Нуршен Хали-директор на училището. Тя запозна представителите на ОС с 

актуализирания Етичен кодекс.След кратки разяснения, председателят на ОС предложи 

да се приеме актуализирания ЕК. 

 

По трета точка от дневния ред ОС реши: 

РЕШЕНИЕ: 

Приемане на Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2021-2022 г. 

Гласували „ЗА“-ПЕТИМА , „ПРОТИВ“-нула , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-нула. 

 



 

 

По  т.4 от  дневния ред 

 

 

Директорът на училището запозна присъстващите подробно с  Училищна програма за 

превенция на ранното напускане на училище.Програма за предоставяне на равни 

възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за учебната 

2021-2022 г,която е обсъдена на заседание на ПС и изрази положително становище по 

програмата. 

 

По 4. точка от дневния ред ОС реши: 

РЕШЕНИЕ: 

 Приема Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и 

учениците от уязвимите групи за учебната 2021-2022 г, 

 

 

Гласували „ЗА“-ПЕТИМА , „ПРОТИВ“-нула , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-нула. 

 

 

 По  т.5 от  дневния ред 

 

 

Директорът на училището запозна присъстващите подробно с  обсъдените и приети на 

ПС мерки за подобряване на качеството на образованието в ОУ „Стефан Караджа“. 

Представителите на ОС също обсъдиха предложените мерки  и дадоха своето 

положително становище. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 Приема мерки за подобряване на качеството на образованието в ОУ „Стефан Караджа“ 

за учебната 2021-2022 г. 

 

Гласували „ЗА“-ПЕТИМА , „ПРОТИВ“-нула , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-нула. 

 

 

 

  След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към ОУ „Стефан 

Караджа” се закри. 

Неразделна част от този протокол са : 

1.Присъствен списък на членовете на ОС. 

 

Протоколът е изготвен от Нихат Юсеин Ахмед , Съгласно Заповед № 124/20.12.2019 

г.на директора на училището и подписан от председателя на Обществения съвет към 

ОУ „Стефан Караджа”  

 ПРОТОКОЛЧИК,   / П/ 

НИХАТ АХМЕД 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,/П/ 

 АЙЛЯ ЯХЯ   



 


