
 

ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА” – РУСЕ 
7000 гр. Русе, ул. „Иван Вазов” 18, тел.: 834 323, e-mail direktor@mg-babatonka.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 98 

гр. Русе, 18.11.2016 г. 

 

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 11 от ПСУДОСДГУ относно 

организиране на делегатско събрание за избор на членове на Обществен съвет към ПМГ 

„Баба Тонка“ 

О П Р Е Д Е Л Я М  

 

 Следната организация за провеждане: 

1. Провеждането на делегатското събрание да стане на 07.12.2016 г. от 18:00 ч. в 

учителската стая на ПМГ „Баба Тонка“. 

2. Дневният ред на събранието: 

a. Излъчване на представители на родителите за членове на Обществения съвет 

на основание чл. 4, ал. 3 от ПСУДОСДГУ; 

b. Излъчване на резервни членове на основание чл. 9, ал. 1 от ПСУДОСДГУ. 

3. Съобщение с информация за делегатското събрание да се публикува на сайта на 

гимназията, на таблото в коридора до дирекцията и да бъде прочетено във всички 

паралелки на 21.11.2016 г. 

4. Класните ръководители са длъжни  да връчат на ученика покана до родителя – 

делегат, да отразят поканата в ученическата книжка и да я изпратят на родителя с 

електронна поща. 

5. Текстът на поканата и образецът за протокол са приложени към тази заповед. 

6. Поканата и протоколът да се публикуват на сайта на гимназията от Силвия 

Йорданова на 21.11.2016 г. 

7. Всички учители и родители могат да се запознаят с правомощията на 

Обществения съвет, като прочетат Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 

Правилникът е публикуван в сайта на гимназията и е на разположение в 

учителската стая и в библиотеката. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на класните ръководители  и 

родителите. Заповедта да бъде публикувана на сайта на гимназията от Силвия Йорданова. 

 

 Използвани съкращения:  

 ЗПУО - Закон за предучилищното и училищното образование. 

ПСУДОСДГУ - Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата. 

 

 
МИТКО КУНЧЕВ 

Директор на ПМГ „Баба Тонка” 
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