ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО,
ГОРСКО СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”
гр. Чепеларе 4850, ул.“Беломорска” № 3
 03051-2982; /факс 03051/2082 e-mail pgsgs@abv.big

П Р О Т О К О Л №1

На 31.08.2020 г. от 18,00 ч. в ПГСГСТ ”Никола Вапцаров” гр. Чепеларе се проведе заседание на
Обществения съвет /ОС/ при ПГСГСТ. На заседанието присъстваха петима членове на ОС. Присъстваха
директорът на ПГСГСТ – г-жа Елена Касабова, г-жа Стойка Терзиева - ЗДУПД и г-жа Мария Стоева –
главен счетоводител към ПГСГСТ. Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Запознаване на присъстващите с финансовото състояние на училището към 31.08.2020 г.
Докладва: главен счетоводител г-жа Мария Стоева
2. Отчет за изпълнението през 2019/2020 учебна година на Стратегията за развитие на училището за
периода 2016-2020 година и становище по актуализацията на Стратегията за учебната 2020/2021
година.
Докладва: директора инж. Елена Касабова
3. Разглеждане и приемане на Етичния кодекс на училищната общност на основание чл. 175 от
ЗПУО.
Докладва: председателя на ОС г-жа Сл. Чакърова
4. Обсъждане на Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
учениците от уязвимите групи в ПГСГСТ – Чепеларе, на основание чл. 269, ал.1, т.2 от ЗПУО.
Докладва: директора инж. Елена Касабова
5. Обсъждане на Програмата за превенция на ранното напускане на училище в ПГСГСТ, на
основание чл. 269, ал.1, т.2 от ЗПУО.
Докладва: директора инж. Елена Касабова
6. Запознаване с резултатите от самооценяването и предлагане политики и мерки за подобряване
качеството на образователния процес в училището.
Докладва: зам. директор г-жа Стойка Терзиева
7. Съгласуване на училищните учебни планове и учебни програми за разширена професионална
подготовка за 2020-2021 година.
Докладва: директора инж. Елена Касабова
8. Други.
По точка първа от дневния ред г-жа Стоева запозна присъстващите с финансовото състояние
на училището към 31.08.2020 г. От представянето стана ясно, че ПГ няма неразплатени задължения и
няма финансови пречки за нормалното стартиране на новата учебна година. След представената
информация
ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема информацията относно финансовото състояние на ПГСГСТ към 31.08.2020 година.
За – 5 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
По точка втора от дневния ред директорът докладва отчет на изпълнение на Стратегията за
учебната 2019 – 2020 година и запозна членовете на ОС с актуализацията на Стратегията за учебната
2020 – 2021 година, която актуализация ще бъде разгледана и гласувана на заседание на Педагогически
съвет при ПГ. Целта на Стратегията е съобразена със спецификата на училището, наличните ресурси,

приоритетите на МОН, общината и работодатели, както и очакванията на учениците и техните
родители. След представената информация и дебатиране
ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема отчет на изпълнение на Стратегията за учебната 2019 – 2020 година и предложената
актуализация за учебната 2020– 2021 година.
За – 5 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
По точка трета от дневния ред г-жа Чакърова запозна членовете с изготвения проект на Етичен
кодекс на училищната общност, разработен съвместно с учители от ПГ и представители на училищното
настоятелство. Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в
сферата на образованието и регламентира етични правила, които следва да се прилагат при изпълнение
на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Етичният кодекс е отворен
документ, подлежащ на развитие и обогатяване.
Общественият съвет гласува и прие единодушно Етичния кодекс на училищната общност.
По точка четири от дневния ред директорът запозна членовете на ОС с Програмата за
предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи в ПГСГСТ –
Чепеларе за учебната 2020 – 2021 година. Програмата е изготвена в съответствие с действащите
стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на
държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за
приобщаване на учениците от уязвимите групи.
Програмата бе обсъдена от Обществения съвет, който предлага на Педагогическия съвет на
училището да я приеме.
По точка пета от дневния ред директорът запозна членовете на ОС с Програмата за превенция на
ранното напускане на училище в ПГСГСТ – Чепеларе за учебната 2020 – 2021 година. Програмата е
подчинена на Стратегия за развитие на ПГСГСТ за периода 2016 – 2020 година. Основава се на
принципите и насоките на ЗПУО и ДОС, приоритетите на МОН и РУО – Смолян.
Програмата бе обсъдена от Обществения съвет, който предлага на Педагогическия съвет на
училището да я приеме.
По точка шест от дневния ред г-жа Терзиева запозна ОС с резултатите от доклада за самооценка
за 2019 – 2020 година и заложените в него политики и мерки за подобряване качеството на
образователния процес в училище.
След обсъждане на доклада за самооценка
ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема резултатите от самооценяването и предлаганите политики и мерки за подобряване
качеството на образователния процес в училището.
За – 5 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
По точка седем от дневният ред г-жа Касабова запозна ОС с училищните учебни планове на VIII,
IX, X, XI, XII клас на дневна, задочна и дуална система на обучение и учебните програми за разширена
професионална подготовка за VIII, IX, X и XI клас по специалности за учебната 2020 – 2021 година.
Обществения съвет даде положително становище по изготвените учебни планове и
учебните програми за учебната 2020 – 2021 година.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОС бе закрито в 19 ч. и 15 мин.

Председател: /п/
Славка Чакърова

