
ПРОТОКОЛ  

 

№ 1/20.10.2021 г. 

 

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

 с.Цар Самуил 

 

 Днес, 20.10.2021 г., в 18 00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към ОУ „Стефан Караджа“, с.Цар Самуил. 

  

 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 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.Отчет за изпълнение на бюджета на училището към 30.09.2021 г.-третото 

тримесечие; 

2.Представяне на ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  КЪМ 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

3.Даване на становище за броя на групи по ЗИ-национално финансиране и по 

проект « Подкрепа за успех»; 

4.Организационни въпроси. 

 

   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, постъпиха следните изказвания и мнения: 

Г-жа Яхя, председател на ОС, даде думата  на  г-жа Нуршен Хали-директор на 

училището. Тя запозна членовете на ОС с отчета за изпълнението на бюджета на 

училището към 30.09.2021 г.Г-жа Халил представи подробно пояснение по 

изпълнението на бюджета по дейности и параграфи и разясни какви са проблемите с 

издръжката на училището. 

   След обсъждане и глсауване  със следните резултати:  

Резултати от гласуването: 

Гласували „за” -5 

Гласували „въздържали се”-няма 

Гласували „против”-няма 



     членовете на ОС към ОУ „ Стефн Караджа“, с.Цар Самуил , единодушно приеха 

следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

ОС съгласува доклад-анализа за касовото изпълнение към 30.09.2021 г. 

 

По т.2 от дневния ред , 

 

Председателят на Обществения съвет запозна присъстващите с Отчета за дейността на 

ОС  през предходната учебна година .С отчета ще бъдат запознати и родителите на 

първата родителска среща за новата учебна година. 

 

По втора точка от дневния ред ОС реши: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 Приема Отчета за дейността на ОС  през предходната учебна година . С отчета да 

бъдат запознати и родителите на първата родителска среща за новата учебна година. 

 

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

 

По т.3 от дневния ред,  

Г-жа Яхя, председател на ОС, даде думата  на  г-жа Нуршен Хали-директор на 

училището. Тя обясни, че за учебната 2021-2022 г продължават дейностите по ЗИ по 

чл.17 от Наредбата за приобщаващотоо образование, национално финансиране.Г-жа 

Халил представи броя на групитеза ЗИ и учениците, включени в тези групи, а именно: 

Сформират се две групи едната по ЧП прогимназиален етап на тема- Да опознавам 

природата с ръководите Гюлсевер Исмаил и една група по ИТ - Четене с книга , 

компютр и игра, с ръководител Юлия Андреева.директорът на училището запозна 

членовете на ОС и с броя на групите по проект „ Подкрепа за успех“ ДО – 4 групи: 4 

групи в начален етап и 2 групи в прогимназиален етап. Тя запозна присъстващите с 

напредъка на учениците, включени в групите по „ Подкрепа за успех“ през 

предходните години и изтъкна ползата от участието на учениците в НП. 

Сформирането на групите по проекта е в процес на подготовка, защото все още в 

платформата не могат да се въведат групите, но засега , във връзка със спазване на 

сроковете, бяха сформирани горепосочените групи. 

 

След обсъждане и глсауване  със следните резултати:  

Резултати от гласуването: 

Гласували „за” -5 

Гласували „въздържали се”-няма 

Гласували „против”-няма 

     членовете на ОС към ОУ „ Стефн Караджа“, с.Цар Самуил , единодушно приеха 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

ОС единодушно съгласува броя на сформираните групи по ЗИ –национално 

финансиране и групите по проект „ Подкрепа за успех“ за учебната 2021-2022 г. 

 

По т. 4 от дневния ред, 

 



 директорът на училището информира присъстващите членовае на ОС към ОУ 

 „ Стефан Караджа“ с броя на болните ученици, с начина на спазване на предприетите 

мерки в началото на учебната година.Отсъстващите ученици са с грипоподобни 

симптоми.Родителите редовно информират за състоянието на отсъстващите 

ученици.обсъдиха се и въпроси, свързани с освежаване и почистване на училищнат 

сграда и училищния двор. 

  

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. 

2.Отчет-анализ на директора  за изпълненето на бюджета към 31.09.2020 г. 

3. ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  КЪМ ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

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   

 

 

 

 


