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                    УВАЖАЕМИ  ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

              Председателят на Обществения съвет към ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“,                                           

гр. Димитровград, на основание чл.20, ал.1 във връзка с чл.18, ал.2, т.2 от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 

училищата, свиква заседание на Обществения съвет към ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“                         

гр. Димитровград, което ще се проведе на 14.07.2021 г. от 17:30 часа в кабинета на 

заместник - директорите на училището при следния 

 

дневен ред: 

 

1.Съгласуване на учебните планове за 2021/2022г. 

2.Запознаване  с тримесечни отчети за изпълнението на бюджета за 2021г. 

3.Приемане на ежегодния доклад за изпълнението на стратегията за развитие за 

2020/2021 на ПМГ „Иван Вазов“, гр.Димитровград. 

4.Определяне на представители в работата на комисиите за изготвяне на Програма за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, 

Програма за превенция на ранното напускане на училище, Мерки за повишаване на качеството 

на образовани 

5. Одобряване участието на училището по НП “Иновации в действие“  през учебната 

2021-2022г. 

6. Текущи въпроси.   

 

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

обществените съвети към детските градини и училищата МОЛЯ да потвърдите участието си в 

заседанието в срок до 3 /три/ дни преди деня на предстоящото заседание на телефон 

0888688876. 

Материалите по дневния ред са на разположение всеки работен ден в                                   

ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“, гр. Димитровград. 

 На основание чл. 21, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата всеки член на обществения съвет 

може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в 

дневника за входяща кореспонденция на училището. 

  

Председател: .............................. 

Радостина Димитрова 


