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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ
ПГМЕЕ- БУРГАС

Общественият съвет към ПГМЕЕ - Бургас е орган за подпомагане на
развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. На
07.11.2016 г. ръководството на училището обяви на интернет сайта си
покана до всички родители на ученици от ПГМЕЕ, гр. Бургас за родителски
срещи за избор на представители от всяка една паралелка за участие в
събрание за учредяване на Обществен съвет към ПГМЕЕ гр. Бургас. В
резултат на това от всяка паралелка бяха излъчени по двама представители
(един основен и един резервен) за участие в събранието, което се състоя на
29.11.2016 г. Присъстваха 21 родители, които определиха родителите,
които ще влязат в състава на Обществения съвет, както следва:
1. Маргарита Гуджева
2. Валентина Атанасова
3. Евгения Томова
4. Соня Ангелова
5. Калина Пенева
6. Григор Боев
7. Николина Петрова
8. Галина Младенова
9. Диана Георгиева
10. Дарина Железова.

На 29.11.2017 г. се изпрати покана за заседание на Обществения съвет. На
него присъстваха излъчените родители, представител на финансиращия
орган – Община Бургас, определен от кмета на общината и двама
представители на работодателите. На заседанието бяха предложени от
родителите като редовни членове на Обществения съвет - 5-ма и 5-ма
резервни членове, от представителите на работодателите 1 редовен и 1
резервен член. На това си заседание си заседание Общественият съвет избра
свой председател и заместник-председател, за което бе надлежно съставен
протокол. На това си заседание всички членове попълниха и декларации с
която лицата удостоверяват липсата на обстоятелства по чл.5, ал.2 от
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените
съвети към детските градини и училищата и се формиране на работна група
за изработка на Правилник за дейността на обществения съвет в ПГМЕЕ и
Правила за работа на обществения съвет при ПГМЕЕ.
Решения:
1. Учредяване на обществен съвет към ПГМЕЕ.
1.1.Членове:
1.
Жанет Проданова Кацахян - представител на Община Бургас
2.
Илко Димитров Тодоров - представител на работодателите
3.
Маргарита Трифонова Гуджева- представител на родителите
4.
Валентина Петрова Атанасова- представител на родителите
5.
Евгения Аврамова Томова- представител на родителите
6.
Соня Николаева Ангелова- представител на родителите
7.
Калина Иванова Пенева- представител на родителите
1.2.Резервни членове:
1. Николай Георгиев Полихронов - представител на работодателите
2. Николина Димова Петрова- представител на родителите.
3. Григор Стоев Боев- представител на родителите.
4. Галина Рудолфова Младенова- представител на родителите.
5. Диана Йорданова Георгиева- представител на родителите.
6. Дарина Колева Пенкова-Железова- представител на родителите
2. Председател на обществен съвет:
1. Илко Димитров Тодоров - представител на работодателите
3. Заместник председател на обществения съвет
1.
Калина Иванова Пенева- представител на родителите.
В изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата, Общественият съвет към ПГМЕЕ проведе общо 4 заседания. На
19.01.2017 г. се състоя второто заседание на Обществения съвет със следния
дневен ред: Обсъждане на предложения план-прием 2017/2018 г. На това
заседание се гласува:
1. Прием след завършен седми клас:

1.1.
Мехатроника
1.2.
Автотранспортна техника
1.3.
Електрообзавеждане на производството
1.4.
Промишлена електроника
1.5.
Компютърни мрежи
1.6.
Микропроцесорна техника
2. Прием след завършен осми клас – Автотранспортна техника
На 27.01.2017 г. се проведе трето заседание на Обществения съвет с дневен
ред: обсъждане
за включване на Професионална гимназия по
механоелектротехника и електроника - гр. Бургас
в мрежата за
иновативните училище на България за учебната 2017/2018 година. След
обсъждане се прие предложението на директора.
1. На 17.02.2017 г. се проведе четвърто заседание на Обществения съвет
с дневен ред: Даване становище за разпределението на бюджета по
дейности и размера на капиталовите разходи за 2017 година.
2. Съгласуване разпределението на преходен остатък от 2016 година.
Обществения съвет даде своето положително становище относно
разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите
разходи за 2017 година и съгласува разпределението на преходен остатък от
2016 година.
През учебната година Обществения съвет навременно бе информиран за
тримесечното изпълнение на бюджета, които са качени и на саита на
училището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИЛКО ТОДОРОВ

