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П Р О Т О К О Л № 4 / 11.11.2020 година 

Днес, 11.11.2020г., от 17.30 часа в ОУ „Христаки Павлович” град Дупница се 

проведе заседание на обществения съвет. 

Заседанието се проведе дистанционно.    

Присъстват: Силвана Симеонова, Таня Таскова, Петър Сотиров,  Мария Атанасова,  

Роза Янева. 

На заседанието присъстваха Антоанета Николова- директор и Гергана Рашева- зам. 

директор, учебна дейност. 

Отсъстващи: Ценка Стоянова 

Дневен ред: 

1. Запознаване с взетото днес решение на Областният кризисен щаб за област 

Кюстендил  всички училища  в областта да преустановят учебния процес за учениците 

от V до XII клас от утре - 12.11.2020 г. до 27.11.2020 г. вкл. 

 

2. Запознаване с взетото на училищно ниво решение за намаляване продължителността 

на учебния час с 10 минути за учениците в начален етап във връзка с писмо на 

Министърът на образованието и науката № 9105-382/9.11.2020г. 

По точка първа от дневния ред 

Антоанета Николова- директор на училището запозна членовете на обществения съвет 

с решението на Областният кризисен щаб за област Кюстендил - всички училища  в 

областта да преустановят учебния процес за учениците от V до XII клас от утре - 

12.11.2020 г. до 27.11.2020 г. вкл.и  създадената организация за обучение от разстояние 

в електронна среда /ОРЕС/ 

Изказвания: 

Таня Таскова – съгласна съм с решението на Областният кризисен щаб за област 

Кюстендил, но искам да знам как ще се контролира учебния процес. 

Госпожа Николова отговори, че в електронния дневника, с който работим има 

възможност да се наблюдава всеки клас и всеки учител. Акцентира се върху планирането, 

организацията и координирането на дейностите, както и връзка с родителите. Обърна се 

внимание на закупуване на техника (лаптопи) за осигуряване на учебния процес в 

електронна среда. 



Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие 

РЕШЕНИЕ № 1 

 На основание член 16, ал. 1, т.6 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети съгласува решението на Областният кризисен щаб 

за област Кюстендил - всички училища  в областта да преустановят учебния процес за 

учениците от V до XII клас от утре - 12.11.2020 г. до 27.11.2020 г. вкл.. и  създадената 

организация за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се – няма 

По точка втора от дневния ред  

 Антоанета Николова- директор запозна присъстващите с взетото на училищно ниво 

решение за намаляване продължителността на учебния час с 10 минути за учениците в 

начален етап във връзка с писмо на министъра на образованието и науката № 9105-

382/9.11.2020г. 

 

Изказвания:  

Роза Янева - Изказвам своята благодарност за упоритата и всеотдайна работа на 

колектива на училището, за постоянната загриженост за нашите деца. Знам, че и сега в 

тази трудна обстановка до колкото имаме възможност ще се справим. Това зависи и от 

заинтересоваността на родителите. Когато сме заедно – учители и родители успехът на 

децата ни е гарантиран. 

Други изказвания и предложения не бяха направени и заседанието прие 

РЕШЕНИЕ № 2 

 На основание чл.16, ал.1, т.1 от Правилник за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към училището съгласува взетото на училищно 

ниво решение за намаляване продължителността на учебния час с 10 минути за 

учениците в начален етап във връзка с писмо на министъра на образованието и науката 

№ 9105-382/9.11.2020г. 

 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се - няма 

След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет беше закрито в 

18.30 часа. 

 

Роза Янева 
Секретар 

 

Таня Таскова 

Председател 


