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Вх. № АД – 10 – 1681/28.07.2022г.  

П Р О Т О К О Л 
№ 6 от 26.07.2022г. 

 На 26.07.2022г. on-line се проведе шестото заседание на Обществения съвет към 

ПГГСД „Николай Хайтов” за учебната 2021/2022г. 

 Организацията на заседанието се проведе чрез изпращане на цялата необходима 

информация на членовете на обществения съвет по e-mail. Чрез съобщение от 

членовете на обществения съвет беше поискана обратна връзка, с която да информират 

председателя и ръководството на гимназията дали приемат представените документи, 

както и дали имат някакви възражения, предложения и други мнения. След получената 

обратна връзка от членовете на обществения съвет може да се направи следният 

доклад: 

 Участвали в on-line заседанието: Христо Станев - председател на обществения 

съвет, Адриана Петрова – представител на Общината, Елка Кателиева – представител 

на работодателските организации, Георги Атанасов, Красимир Кръстев, Севда Иванова, 

Силвия Панайотова, Петя Четникова – нов член на обществения съвет и Иван Митев – 

нов резервен член на обществения съвет, всички те от квотата на родителите.  

 На заседанието участие взеха  и представители на училищната общност – инж. 

Мария Георгиева – директор, Мая Рогашка – ЗДУД. 

 Отсъства: г-жа Стефка Стойкова – секретар. За целите на заседанието г-жа Мая 

Рогашка е упълномощена да изготви  протокола. 

  

За заседанието бяха предвидени следните въпроси за обсъждане:  

1. Представяне на шестмесечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията. 

2. Обсъждане на дейността на гимназията в рамките на учебната 2021/2022г. и в 

частност на обществения съвет – представяне на годишни отчети.  

3. Съгласуване на направения от педагогическите специалисти избор на 

учебници и учебни помагала за учебната 2022-2023г.  

4. Съобщения. 

 

По т.1 от дневния ред беше приложен отчет за шестмесечието на 2022г., който е 

качен и на сайта на гимназията.  

По т.2 бяха прикачени две презентации, представящи годишен отчет на 

гимназията. Едната, насочена към отчет на образователните постижения, включваща 

отсъствия, успех и др. параметри. Другата, представяща дейността на отделните 

комисии в гимназията, занимания по интереси, участия в състезания и конкурси, както 

и отчет на различни общоучилищни мероприятия.  

 

По т.3 бяха представени учебниците за 8 до 12 клас, по които педагогическите 

специалисти по отделните предмети ще работят.  



 

По т.4 бяха направени следните съобщения: 

1. Работа по проекти 

В края на учебната 2021/2022г. и в началото на новата 2022/2023г. ПГГСД „Николай 

Хайтов“ работи и продължава дейността по следните проекти: 

 Подкрепа за дуалната система на обучение; 

 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи; 

 Национална програма мярка „Без свободен час“; 

 Ученически практики - 2; 

 Проект „Подкрепа за успех – само по Раздел II - Организиране и провеждане на 

обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно 

идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната 

система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от 

предоставяне на индивидуална подкрепа 

 Проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до образование“. 

 

2. Изпълнение на план прием 2021/2022г. 

Очертава се прием и сформиране на 5 паралелки в 8 клас. 

3. Преди началото на новата учебна година не се предвиждат текущи ремонти 

поради липса на необходимост. 

След прилагане на гореописаните  документи в двудневен срок получихме обратна 

връзка по e-mail от всички представители на   обществения съвет. На база получената 

обратна връзка са взети следните решения: 

1. Общественият съвет прие шестмесечния отчет за изпълнение на бюджета 

на гимназията.  

 2. Прие годишните отчети за дейността на гимназията за учебната 

2020/2021г. в т. ч. и дейността на обществения съвет. 

3. Съгласува и прие направеният от педагогическите специалисти избор на 

учебници и учебни помагала за учебната 2022-2023г. 

 

4. Прие направените съобщения. 

  

 

  

Изготвил протокола: 

Мая Рогашка  

ЗДУД в ПГГСД „Николай Хайтов“ 


