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Вх. № 121/06.10.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ №2 

от заседание на Обществения съвет 

по Закона за предучилищното и училищното образование, 

Днес, 05.10.2021 г., се проведе заседание на Обществения съвет на ОУ „Иван Вазов“ 

гр. Силистра по искане с изх. рег. № 7-1/21.09.2021 г. на директора – Росица Трендафилова. 

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Одобряване на стратегия за развитие на училището -2021-2025 година 

(съгласно чл.269, ал.1, т.1 от ЗПУО); 

2. Разглеждане и приемане на Етичен кодекс на училищната общност 

(съгласно чл.269, ал.1, т.11 от ЗПУО). 
 

По т.1 Г-жа Трендафилова - директор на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, запозна 

членовете на Обществения съвет със  Стратегията за развитие на училището - 2021-2025 

година, като представи отчетен анализ на силните и слабите страни. Отговори на 

възникналите въпроси и се премина към гласуване: 
 

По   „ЗА“ – 6 

 

По  „ПРОТИВ“ -0 
 

По „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
 

По т. 2. Г-жа Трендафилова заедно с членовете на Обществения съвет премина към 

обсъждане, разглеждане и приемане на Етичния кодекс на училищната общност. Всички 

членовете се запознаха подробно и поради липса на въпроси се премина към гласуване по 

т.2 : 
По   „ЗА“ – 6 
 

По  „ПРОТИВ“ -0 
 

            По „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
 

 След изчерпване на дневния ред, г-жа Розалина Скорчелиева, помоли да даде своя отвод, ката член 

на Обществения съвет по лични причини. Г-жа Трендафилова разясни на членовете, че ще покани, 

член от избраните резерви за следващо събрание. Нямаше възникнали въпроси и членовете приеха 
отвода на г-жа Розалина Скорчелиева. 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

Обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“, град Силистра дава своето положително становище по т. 1 

от дневния ред за Одобряване стратегията за развитие на училището -2021-2025 година и по т.2 

приемане на Етичен кодекс на училищната общност. 

Приема отвода на г-жа Розалина Скорчелиева. 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието приключи своята рабата и беше закрито. 

 

Председател: /п/                                                                         Протоколчик: /п/                                                                             

                    /Милена Георгиева/                                                                /Елка Петрова / 


