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

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

 

 

ДО: 

1.Сенами Рашид-гл.експерт „Стопански дейности”  

представител на  Община Тутракан; 

2.Сезен Хасан Кадир- представител на родителите; 

3.Ашим Федаил Исмаил- представител на родителите; 

4.Нихат Юсеин Ахмед-  протоколчик на заседанията на ОС  

 

 

 

ПОКАНА 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

към Основно училище „Стефан Караджа”, с.Цар Самуил 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 На основание чл.20, ал.1 от Правилника за създаването , устройството и 

дейността на Обществения съвет  ,в качеството си на председател на обществения съвет 

към училище „Стефан Караджа”, Ви каня на заседание на обществения съвет, което 

ще се проведе на 08.09.2022 г от 1800 часа на първи етаж в учителската стая. 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред: 

1.Одобряване на  актуализираната  Стратегия за развитие на училището за периода 

2021-2025 г. 

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

Стефан Караджа“; 

3.Приемане на Етичен кодекс; 

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

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

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

учебната 2022-2023 г. 

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

Караджа“ 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 На основание чл.21, ал.1 от Правилника за създаването , устройството и дейността на 

Обществения съвет, моля да потвърдите участието си в заседанието не по-късно от 3 

работни дни преди провеждането му-до 05.09.2022 г. 

 Членовете на ОС могат да внесат писмено становище по точка от дневния ред, което 

се регистрира във входящата кореспонденция на училището. 

 Членовете на ОС могат да предлагат нови точки по дневния ред, непосредствено 

преди гласуването . 

 Материалите, свързани с разглежданите въпроси са налични и могат да бъдат 

разгледани при Атанаска Пенева- на длъжност ЗАС 

Приложено, Ви изпращам материалите по дневния ред на заседанието- в един 

файл.  
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

 ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

  

Айля Яхя…………/П/………. 



 

 


