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

ПРОТОКОЛ
№ 1/16.10.2021 г.
Днес, 16 октомври 2021 г., се проведе заседание на Обществения съвет на ПГРКК в електронна среда от
разстояние при следния дневен ред:

1.

Приемане на нов член в състава на Обществяния съвет

2.

Приемане на доклад за работата на Обществения съвет през учебната 2020/2021 г.

3.

Представяне на отчет за изпълнение на бюджета на ПГРКК за периода м.юли - м.

септември 2021 г.
4.

Съгласуване на Етичен кодекс на училищната общност на ПГРКК

5.

Запознаване с приетата от педагогически съвет Програма за занимания по интереси

Материалите по дневния ред баха предоставени на членовете на Обществения съвет по
електронен път. След запознаване с тях, всички членове на Обществения съвет изразиха мнения и
становища, изпратени на електронната поща на ПГРКК : pgrkk@pgrkk-ruse-bg.net или в телефонен
разговор.

За протоколчик на заседанието беше избрана г-жа Десислава Димитрова.
Събранието се ръководи от г-жа Йорданка Бянова - Председател на Обществения съвет.
На заседанието присъстваха г-жа Ивелина Георгиева – директор на ПГРКК и г-жа Адриана
Андреева – главен счетоводител в ПГРКК.
По т.1 от дневния ред г-жа Георгиева представи г-жа Ана Даскалова като нов член на
Обществения съвет. Г-жа Даскалова е избрана на общо събрание на родителската общност за първи
резервен член и заема мястото в Съвета на г-жа Галина Радкова, която напуска поради преместване на
детето й в ПГ по туризъм.
По т.2 от дневния ред всички членове се бяха запознали с предоставения проект на доклад за
работата на Обществения съвет през предходната 2020/2021 учебна година. Всички определиха
доклада като изчерпателен, отразяващ цялостната дейност на Съвета в проведените заседания, взетите
решения и проследяването на техните изпълнения. Общественият съвет проведе 8 (осем) заседания по

предварително обявен дневен ред. Материалите за заседанията бяха предоставени до членовете по
електронен път. За всяко заседание е изготвен протокол, в който са вписани взетите решения. Във
връзка с обявената противоепидемична обстановка в страната и предприетите мерки срещу
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разпространението на COVID-19 всички заседания бяха организирани в елекртонна среда от
разстояние през платформата Zoom.
Препоръката на членовете на Обществения съвет е да се кандидатства по Национална
програма за надграждане на STEM-центъра и назначеният медиатор да се включи активно в
дейностите по кариерно ориентиране, които да бъдат обвързани с план-приема за учебната 2022/2023
г.
По т.3 от дневния ред бе разгледана информация за разходването на средствата по делегиряния
бюджет за периода от м. юли до м. септември. Посочени са източниците на средства и разходите по
отделните параграфи. В края на периода ПГРКК няма просрочени задължения и невзети плащания.
Към г-жа Андреева не бяха зададени допълнителни въпроси. Тя информира Обществения съвет,
че на всички ученици е направена здравна застраховка към „Животозастрахователен институт“ АД,
която покрива и забиляване от Ковид-19.
По т. 4 г-жа Ивелина Георгиева представи за съгласуване на Етичен кодекс на училищната
общност. Извършени са изменения и допълнения, касаещи защитата на личните данни и обучение от
разстояние в електронна среда в епидемична обстановка.
Членовете на Съвета не изразиха възражения по представения проект и съгласуват Етичен
кодекс на училищната общност.
По т.5 г-жа Георгиева представи Програма за занимания по интереси и групите за занимания по
интереси за учебната 2021/2022 г., които са сформирани на основание чл. 20 от Наредбата за
проинщаващото образование. За текущата учебна година са сформитани 6 групи за занимания по
интереси, от които три груби са обвързани със STEM – дейности.

Решения на Обществения съвет:
1. Приема доклад за работата на Обществения съвет за учебната 2020/2021 г.
2. Съгласува разходването на средства от делегирания бюджет за периода от м.юли до
м.септември 2021 г.
3. Съгласуване на Етичен кодекс на училищната общност на ПГРКК
4. Запознат е с приетата от педагогически съвет Програма за занимания по интереси и

сформираните групи за занимания по интереси за учебната 2021/2022 г.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
Протоколчик на Обществения съвет на ПГРКК
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ЙОРДАНКА БЯНОВА
Председател на Обществения съвет на ПГРКК
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