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

ПРОТОКОЛ
№ 2/09.11.2021 г.
Днес, 9 ноември 2021 г., се проведе заседание на Обществения съвет на ПГРКК в електронна среда от
разстояние при следния дневен ред:
1. Запознаване с писмо изх. № РД-14-2534/05.11.2021 г. на Началника на РУО - Русе
2. Избор на представител на обществения съвет и резервен член за участие в комисията за атестиране на
директора на ПГРКК съгласно чл. 80 ал. 1 от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти
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 присъства г-жа Ивелина Георгиева – директор на ПГРКК.
По т.1 от дневния ред г-жа Георгиева запозна членовете на общественбия съвет с писмо изх. №
РД-14-2534/05.11.2021 г. на Началника на РУО – Русе, с което се изисква обществения съвет да определи двама
родители, от които един резервен за участие в комисията по атестиране на директора.
По т.2 от дневния ред г-н Валери Иванов предложи в комисията по атестиране, като
представител на родителите, да бъде включена г-жа Йорданка Бянова, а като резервен член – г-жа
Десислава Димитрова.

Решения на Обществения съвет:
1.

Избира г-жа Йорданка Бянова – член и г-жа Десислава Димитрова – резервен член за участие в

комисията за атестиране на директора на ПГРКК съгласно чл. 80 ал. 1 от Наредба №15 за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
Протоколчик на Обществения съвет на ПГРКК
ЙОРДАНКА БЯНОВА
Председател на Обществения съвет на ПГРКК
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