
ОБЩИСТВИН СЪВЕТ при ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА 

ГИМНАЗИЯ „Васил Левски“, гр. Смолян 

 

До                                                              Изх. №………../…..00000.2017 г. 

………………………………………………………… 

Проект!!!!! 

ПОКАНА 

на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата 

 

 Уважаеми господин/госпожо ………………………………….. 

На 21.12.2017 г. от 17.00 часа в библиотеката на ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян 

ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет при следния дневен ред: 

1. Представяне от Директора на тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на 

училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие на основание чл. 27, 

ал. 2 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата. 

2. Представяне на предложението на директора за разпределяне на средствата от 

установеното към края на 2017 г., превишаване на постъпленията над плащанията по 

бюджета на училището. 

3. Представяне на предложение за план-приема за учебната 2018/2019 година. 

Представяне на Регламент за осъществяване на план-прием в V клас 

4. Предствяне на информация за процедурите по прожеждане на самооценка на 

качеството на образователната институция във връзка с изискванията на Наредба №16 от 

08.12.2016г. за управление на качвството в институциите 

5. Текущи. 

Моля да потвърдите Вашето участие, като изпратите съобщение на електронната 

поща на ППМГ “Васил Левски”: pmg_smolyan@abv.bg или на Обществения съвет: 

obshtestvensuvetppmg@abv.bg, в срок 3 дни преди деня на предстоящото заседание, на 

основание чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата. 

Материалите за заседанието, ще бъдат на разположение в деловодството на ППМГ 

„Васил Левски“, както и ще бъдат изпратени на електронните Ви пощи. 

Уважаеми членове на Обществения съвет, моля на основание чл. 21, ал. 2 от 

Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата, да представите в деловодството на ППМГ „Васил Левски“ писмени 

становища по дневния ред. 

 

11.12.2017 г. 

Доц. Д-р Костадин Марков 

Председател на Обществения съвет 

При ППМГ „Васил Левски“ 

 

mailto:pmg_smolyan@abv.bg

