
Протокол
от заседание на обществения съвет при СУ „Йордан Йовков” - гр. Русе

Днес, 14.09.2020 г., от 17,30 ч. в учителската стая СУ „Йордан Йовков” - гр. Русе 
се проведе заседание на Обществения съвет при училището.

Заседанието протече при спазване на всички противоепидемични мерки 
определенени от министъра на здравеопазването и министъра на образованието и 
науката с цел превенция разпространението на COVID -  19.

На събранието присъстваха членовете на Обществения съвет: Галина Манева -  
председател, Венелина Кръстева -  секретар, Ина Петрова, Нора Станева и Гюлвер Ибрям 
-  представител на финансиращия орган.

На заседанието присъства и г-жа Кремена Кръстева -  директор на СУ „Йордан 
Йовков“ -  Русе.

Заседанието бе председателствано от г-жа Галина Манева. Тя предложи 
заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Одобряване на Стратегията за развитие на СУ „Йордан Йовков“ -  Русе за 

периода 2020/2024 г.
2. Съгласуване на Правила за работа в условията на COVID - 19 и Списък с мерки 

в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през 
учебната 2020/2021 г. в условията на COV1D- 19, разработени от МОН.

3. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2020/2021 г.
4. Съгласуване на Етичния кодекс.
5. Избор на доставчик на закуски за учебната 2020/2021 г.
6. Други.
Предложението бе прието единодушно.

По първа точка от дневния ред:
Г-жа Кръстева представи проект на Стратегия за развитие на училището в 

следващите 4 години. След изказаното от членовете на Обществения съвет одобрение по 
Стратегията бе проведено гласуване.

С 5 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „вздържали се“
Обществения съвет взе следното

РЕШЕНИЕ

Общественият съвет при СУ „Йордан Йовков“ — Русе приема предложения проект 
на Стратегия за развитие на училището.

По втора точка от дневния ред:
Г-жа Кремена Кръстева -  директор предостави информация на членовете на 

Обществения съвет за създадената организация по превенция разпространението на 
коронавируса. Посочено бе, че са закупени дезинфектанти, хигиенни материали. По 
коридорите и стълбищата е сложена маркировка за разделяне на потоците от учениците 
и стрелки оказващи посоката на движение. Направен е график за влизане в училище през 
двата входа, в различни интервали, както и график за ползване на столовата.

С 5 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „вздържали се“
Обществения съвет взе следното

РЕШЕНИЕ



Общественият съвет при СУ „Йордан Йовков“ -  Русе одобрява Училищния план 
за работа в контекста на COVID -  19.

По трета точка от дневния ред:
Г-жа Кремена Кръстева -  директор представи разработените училищни учебни 

планове. Изказвания не последваха.
С 5 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „вздържали се“
Обществения съвет взе следното

РЕШЕНИЕ

Общественият съвет при СУ „Йордан Йовков“ -  Русе утвърждава училищните 
учебни планове за учебната 2020/2021 г.

По четвърта точка от дневния ред:
Г-жа Кремена Кръстева -  директор представи Етичния кодекс на училището.
С 5 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „вздържали се“
Обществения съвет взе следното

РЕШЕНИЕ

Общественият съвет при СУ „Йордан Йовков“ -  Русе съгласува Етичния кодекс 
на СУ „Йордан Йовков“ -  Русе.

По пета точка от дневния ред:
Г-жа Кремена Кръстева -  директор съобщи, че е посъпила само една оферта от 

фирма „Хлебна борса Шумен“ ЕООД.
С 5 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „вздържали се“
Обществения съвет взе следното

РЕШЕНИЕ

Общественият съвет при СУ „Йордан Йовков“ -  Русе избира за доставчик на 
закуски фирма „Хлебна борса Шумен“ ЕООД.

По точка разни не постъпиха предложения.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет беше 

закрито в 18.45 часа.

П ре дсе дател ........7
Галина Манева

Протоколчик и.М
Венелина Кръстева



ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
КЪМ СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ - РУСЕ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИБРЯМ,

С настоящата покана офнциално Ви каня да вземете участие в заседание на 
Обществения съвет към СУ „Йордан Йовков“ - Русе, което ще се проведе на дата 14.09.2020 г. 
от 17.30 часа в учителската стая на СУ„Йордан Йовков” - Русе.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Одобряване на Стратегията за развитие на СУ „Йордан Йовков“ -  Русе за периода 

2020/2024 г.
2. Съгласуване на Правила за работа в условията HaCOVID - 19 и Списък с мерки в 

изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 
2020/2021 г. в условията на COVID- 19, разработени от МОН.

3. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2020/2021 г.
4. Съгласуване на Етичния кодекс.
5. Избор на доставчик на закуски за учебната 2020/2021 г.
6. Други.
Разчитам да ме уведомите своевременно за Вашето участие, а при невъзмност да 

присъствате ще бъдат поканени резервните представители на съвета.

С уважение,

Председател на Обществения съвет към С У ,,  ̂ овков “ - Русе
ГАЛИНА МАТЕВА



до
Г-ЖА ГАЛИНА МАНЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
КЪМ СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ - РУСЕ

Относно: Свикване на заседание на Общественият съвет

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНЕВА,

В качеството Ви на Председател на Обществения съвет към СУ „Йордан Йовков“ -  Русе 
и на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
Обществените съвети към детските градини и училищата, Ви приканвам да свикате заседание 
при следния дневен ред:

1. Одобряване на Стратегията за развитие на СУ „Йордан Йовков“ -  Русе за периода 
2020/2024 г.

2. Съгласуване на Правила за работа в условията на COVID - 19 и Списък с мерки в 
изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 
2020/2021 г. в условията на COVID- 19, разработени от МОН.

3. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2020/2021 г..
4. Съгласуване на Етичния кодекс.
5. Избор на доставчик на закуски за учебната 2020/2021 г.


