
СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ» - СИЛИСТРА 
За европейска култура 

ЗАПОВЕД 

№ 406/18.11.2016г. 

На основание чл.259. (1) на ЗГ1УО и във връзка с чл.11 на Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 
(ПСУДОСДГУ) относно организиране на избор на родители за участие в делегатско 
общоучилищно събрание за уцредяване на Обществен съвет към СУ „Никола Йонков 
Вапцаров", гр.Силистра 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

I. Следната организация за избор на представители на родителските общности по 
класове и паралелки за участие в общоучилищно събрание за създаване на Обществен 
съвет към СУ „Никола Й. Вапцаров44, гр.Силистра-чл.7. (2) т.1 б, т.2 и (3) на 
ПСУДОСДГУ: 

1. На 05.12.2016г. от 17.30 часа в СУ „Никола Й.Вапцаров44, гр.Силистра да се проведат 
родителски срещи за излъчване на делегат по паралелки от I до XII клас за участие в 
учредителното събрание за определяне на Училищен обществен съвет; 

2. Дневният ред на родителските срещи да включва „избор на делегат и резервен делегат44 

за събранието, което ще избере членове на Обществения съвет. 
3. Определям класните ръководители на всяка паралелка от I до XII клас за водещи на 

родителските срещи. 

II. Задължения на класните ръководители. 

1. Отправят писмена покана до родителите за участие в родителска среща; 
2. Вписват в ученическите книжки датата, часа и мястото на провеждане на родителската 

среща; 
3. Отговарят за съставянето на поименен списък на присъстващите родители и съставят 

протокол за проведената родителска среща; 
4. След приключване на родителската среща класният ръководител подписва протокола и 

поименния списък; 

Ул. Дръстър 38, тел. 822 344, e-mail: vapcarov_sou@abv.bg 

mailto:vapcarov_sou@abv.bg


Sffi£) СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ" ^ СИЛИСТРА 
За европейска култура 

III. Утвърждавам съдържание на поименния списък както следва: 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК 

На родителите на учениците от клас, присъствали на родителска среща за избор на 
представители за участие в събрание за учредяване на обществен съвет към СУ „Никола 
Й.Вапцаров", гр.Силистра 

№ в 
клас 

Име и фамилия на 
ученика 

Име и фамилия на родителя Подпис на родителя 

1. 

2. 

Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
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