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ПРОТОКОЛ №5/20.10.2020 г.
от проведено заседание на Обществения съвет към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра

Днес, 20.10.2020 г., в сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, бе проведено
заседание на Обществения съвет (ОС) към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра при следния
дневен ред:
1. Запознаване на ОС с плана на училището за действие при Ковид 19;
2. Отчет на Стратегията;
3. Отчет на бюджета;
4. Приемане на Етичния кодекс;
5. Гласуване на УУП на ученичка за самостоятелна форма.
На заседанието присъстваха:
1.
2.
3.
4.
5.

Денка Михайлова – директор на ПГСУАУ „Атанас Буров“;
Даниел Крумов – главен счетоводител на ПГСУАУ „Атанас Буров“;
Диана Железова-Миндизова – председател на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра;
Ана Караджова – секретар на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра;
Майя Григорова – член на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, представител на
РУО на МОН – Силистра;
6. Станка Лазарова – член на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, представител на
Търговско промишлена палата – Силистра;
7. Геомил Георгиев – член на ОС към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, представител
родителите.
Г-жа Железова, председател на ОС, откри заседанието и представи дневния ред.
По първа точка г-жа Михайлова представи изготвен ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ
ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА КОРОНА ВИРУС COVID-19 В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА
2020-2021 ГОДИНА. Документът е структуриран в различни раздели, които се отнасят до
организацията на училищната среда, пропусквателен режим, мерки за дезинфекция и
хигиенизиране, протокол да действие при съмнение или установен случай на Ковид-19 в
училище и др. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет и на Общо събрание.
Документът е публикуван на сайта на училището и е в Приложение към протокола.
Г-жа Михайлова поясни, че правилата се прилагат успешно в училище и към момента няма
регистриран случай на Ковид 19, но има карантинирани ученици заради болни близки. Изготвен
е и план за преминаване на учебния процес в дистанционна форма при необходимост. При
възможност определени дейности и събития биват провеждани на открито.
На въпрос, поставен от г-жа Станка Лазарова относно разходите за дезинфекция, г-жа
Михайлова отговори, че до момента са похарчени 2460 лв. от бюджета на училището за
материали и средства за дезинфекция, като ежемесечно се подават справки към МОН.
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По втора точка г-жа Михайлова представи документ с Отчет на Стратегията за развитие на
ПГСУАУ "Атанас Буров" за 2018 -2020 г., който е изготвен в пълен вариант и в резюме. Отчетът е
разписан по дейности и представя напредъка по изпълнение на заложените цели. Публикуван е
на сайта на училището.
По трета точка г-н Крумов запозна присъстващите с изпълнението на делегирания бюджет
на училището за деветмесечието на 2020 г. Включени бяха данни за постъпления (от трансфери и
собствени приходи) и разходи към 30.09.2020 г., като бе направен анализ по изпълнението на
бюджета и бяха дадени разяснения по отделните пера. Общото изпълнение на бюджета на
представлява 71,45% от плануваното.
Общественият съвет одобри изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г.
По четвърта точка г-жа Михайлова представи Етичния кодекс на училището, който е приет
на Педагогически съвет на 28.09.2020 г. и е публикуван на сайта на ПГСУАУ „Атанас Буров“.
По пета точка г-жа Михайлова предложи за утвърждаване Училищен учебен план за 1
ученичка в 10-ти клас, специалност Банково дело, професия Финансист.
Така подготвеният План бе съгласуван и утвърден от Обществения съвет.
След приключване на точките от дневния ред на заседанието, бяха обсъдени различни
трудности и предизвикателства пред училищното ръководство:


все още не са стартирали ремонтните дейности по одобрен проект за саниране,
обзавеждане и оборудване на сградата на училището. В рамките на проекта е
предвидена и газификация, както и изграждане на фитнес на открито. Всички
процедурите са проведени, но се изчакват последни актуализации и одобрения по
работните проекти;



липсва физкултурен салон, за строителството на който има изготвен и одобрен
работен проект, но кризата с Ковид-19 се е отразила и на тази дейност и към
момента няма яснота по евентуални срокове за стартиране;



по одобрени проекти по програма Еразъм+ са удължени договорите заради кризата
с Ковид-19, като възникват проблеми при осъществяването на мобилности;



очаква се одобрение на проект по Национална програма „Изграждане на училищна
STEM среда“, който предвижда обособяване на училищен иновативен център с
високотехнологично компютърно оборудване.

Г-жа Железова закри заседанието.

Приложения:
1. Присъствен списък
2. План за провеждане на учебния процес в условията на корона вирус COVID-19 в
ПГСУАУ „Атанас Буров“ за учебната 2020-2021 година;
3. Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ „Атанас Буров“
към 30.09.2020 г.
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20.10.2020 г.
гр.Силистра

Председател на ОС:
/Диана Железова-Миндизова/
Секретар на ОС:
/Ана Караджова/

