ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ
Град Русе, пл. „Левски” 1А, тел. 082/834 282, е-mail: trkskp@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№ 3/01.03.2019 г.
Днес, 1 март 2019 г., в стая 205 се проведе заседание на Обществения съвет на ПГРКК при следния
дневен ред:

1. Представяне на проект на бюджет на ПГРКК за 2019 г.
Докладва: Гл. счетоводител
2. Представяне на утвърдените групи за занимания по интереси за учебната 2019/2020 г.
Докладва: Директор
3. Обсъждане на изменения във Вътрешни правила за условията, реда и критериите

за

получаване на стипендии в ПГРКК
Докладва: Директор
4. Обсъждане на предложение за участие на ПГРКК в проект
Докладва: Директор
Към предварително обявения дневен ред не бяха направени предложения за допълнение.
На събранието присъстваха всички членове на Обществения съвет. Поканени бяха инж. Ивелина
Георгиева - директор и Адриана Андреева - гл. счетоводител на ПГРКК.
Материалите по дневния ред бяха предварително предоставени на членовете на Обществения съвет
по електронна поща за запознаване.
Събранието се откри в 17.00 часа и се ръководи от г-жа Анелия Трифонова - Председател на
Обществения съвет.
По т.1 от дневния ред г-жа Адриана Андреева - гл. счетоводител представи проект на бюджета на
ПГРКК за 2019 г. Същият е изготвен на база натурални стойностни показатели и ЕРС заа брой ученици.
Отчетено е , че завършват три паралелки XII клас, а предложението за план-прием за 2019/2020 г. е за две
паралелки. Отразени са измененията в отрасловия КТД за увеличение на възнагражденията на заетите в
сферата на образованието. Преходният остатък от 2018 г. е разпределен към параграф 10.00 „Издръжка“ и ще
се използва за текущи ремонти и награди за изявени ученици.
Предложението за разходване на средствата по преходния остатък от 2018 г. бе подложено на
гласуване:
За - 5, Против - 0, Въздържали се - 0.
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По т.2 от дневния ред г-жа Ивелина Георгиева представи на членовете на Обществения съвет
утвърдените групи за занимания по интереси. Същите са сформирани след проведено анкетно проучване
сред учениците за желанията им, подадени заявления и информирано съгласие от родителите. Дейностите
стартират от 11.02.2019 г. Сформирани са следните групи:



Клуб „Картографски изображения“



Клуб ”Млад Природозащитник”



Клуб „Знаещите могат“



Клуб ,,Социален Предприемач’’,



Кл уб „Млад журналист“,



Клуб: „Географски Свят“



Млад Фотограф



Клуб: „Млад Спортист“



Клуб „Шахматът като информационна технология“
Г-жа Трифонова предложи за следващата учебна година да бъде сформирана група с участието на

външна институция, за да не се налага отнемане на 5 % от бюджета, предвиден за заниманията по интереси.
Г-жа Ивелина Георгиева отговори, че задължително това условие трябва да се изпълни, кратките
срокове за анкетиране и сформиране на групите през тази учебна година не са дали възможност за това.
По т.3 от дневния ред инж. Ивелина Георгиева представи изменения във Вътрешни правила за
условията, реда и критериите за получаване на стипендии в ПГРКК.
Във връзка с Постановление № 20/01.02.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление
№328/21.12.2017 г. на Министерския съвет за условията, реда и критериите за получаване на стипендии от
учениците след завършено основно образование, комисията при ПГРКК разгледа вътрешните правила за
условията, реда и критериите за получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование, които бяха актуализирани на основание Постановление № 20/01.02.2019 г.
Видовете месечни стипендии (чл. 4, ал. 1) се допълниха с:


т. 5 - за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи

гимназиален етап;


т. 6 - за ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитени от държавата

специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от
специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.
Новите месечни стипендии по чл. 4, ал. 1, т.5 и 6 се се отпускат от началото на всяка учебна година
и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
За учебната 2018-2019 година месечните стипендии за ученици, които се обучават в дуална
система на обучение в класовете от първи гимназиален етап, както и за ученици, приети за обучение и
обучавани по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, се отпускат от началото на втория срок.
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За получаване на стипендии от ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете
от първи гимназиален етап (чл. 4, ал. 1, т. 5) и за ученици, които са приети за обучение в VIII клас по
защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната
година (чл.4, ал. 1, т. 6) е необходимо:
1. Заявление - декларация от ученика, която е съгласувана с класния ръководител в началото на учебната
година.
2. За отпускане на стипендията се изисква успех не по-нисък от Много добър (5,00).
3. Стипендиите по чл.4, ал.1, т.5 и 6 не се изплащат на ученици при наложени наказания от
Педагогически съвет – до отмяна на наказанието и на ученици, допуснали над пет отсъствия по
неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.
4. При промяна на обстоятелствата за получаване на стипендии по ал. 1, т. 5 и 6 /допуснати отсъствия по
неуважителни причини – 10 /десет/ и повече от десет на брой отсъствия за учебен срок; губят правото си да
получават стипендии.
5. Стипендиите се предоставят след класиране на учениците, като за всеки вид стипендия се извършва
отделно класиране.
Размерът на стипендиите за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от
първи гимназиален етап (чл. 4, ал. 1, т. 5) и за ученици, които са приети за обучение в 8 клас по
защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната
година (чл.4, ал. 1, т. 6) е 40 лв.
Когато ученик е класиран за получаване на повече от един вид месечна стипендия, комисията го
уведомява за това и изисква от него да заяви писмено кой вид стипендия избира да получава.
Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна
целева стипендия по чл. 6, ал.1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление, само една от
стипендиите.
Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 при класиране за стипендия за
постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера ѝ.
По т.4 от дневния ред г-жа Георгиева запозна членовете на Обществения съвет с постъпилото
предложение от Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - гр. Русе за участие в
съвместен проект „Дунавската флотилия и нейния принос за развитието на свободния дух на русенци“.
Проектът е по програма „Знание и растеж - 2019“, организирана и подкрепяна гинансово от фондация „Русе град на свободния дух“. Реализацията на проекта включва четири дейности, като двете от тях са обучителни
- запознаване, формиране и трениране на строеви навици и похвати, и опознаване историята на Русе,
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Дунавската флотилия и русенските военни формирования, чрез което да се създаде устойчива връзка на
свободолюбивите русенски традиции с нашата съвременност.
Всички членове на Обществения съвет изразиха мнение, че подкрепят отправената покана към
ПГРКК за участие като партньор в проекта.
Решения на Обществения съвет:
1. Приема проекта за бюджет за 2019 г. и начина на разходване на средствата по преходния остатък
от 2018 г.
2. Одобрява измененията във Вътрешни правила за условията, реда и критериите за получаване на
стипендии в ПГРКК.
3. Подкрепя предложението на Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - гр.
Русе за участие в съвместен проект „Дунавската флотилия и нейния принос за развитието на
свободния дух на русенци“.
След изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет беше закрито в 19.00 часа.

ЖУЛИЕТА ПЕТКОВА
Секретар на Обществения съвет на ПГРКК

АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА
Председател на Обществения съвет на ПГРКК
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