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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ ПМГ “ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

Днес, 20.09.2022г., в 17,30 ч., в изпълнение на чл.267, ал.1 от Закона за 

предучилищното и училищно образование и във връзка с Правилника за създаването, 

устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от 

Министерство на образованието и науката се проведе заседание на Обществения съвет 

към ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев. 

На заседанието присъстваха 7 /седем/ членове на обществения съвет и Елка 

Божикова – директор на ПМГ „Яне Сандански“. 

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол. 

Събранието протече при следния дневен ред: 

1. Отчет на директора за изпълнение на плана за реализация на стратегията за 

развитие на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев през учебната 2021/2022 година. 

2. Предложения за актуализиране на Стратегията за развитие на ПМГ „Яне 

Сандански“, гр. Гоце Делчев.  

 3. Съгласуване на актуализациите в Етичния кодекс в ПМГ „Яне Сандански“, гр. 

Гоце Делчев. 

 4. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи. 

 5. Съгласуване на Регламент за осъществяване на държавен план-прием в V клас 

в ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. 

 6.. Съгласуване на решението на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев да 

участва в НП „Иновации в действие“. 

 7. Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2021/2022 г. 

 

По първа точка от дневния ред думата бе дадена на г-жа Божикова, която отчете 

изпълнението на плана за реализация на стратегията за развитие на ПМГ „Яне 

Сандански“, гр Гоце Делчев за учебната 2021-2022 година. 

Думата бе дадена за изказвания. Такива не последваха и се премина към 

гласуване. 
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С гласували „За“ – 7; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма бе прието 

следното  

Решение №1 

Общественият съвет към ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев приема отчета 

на изпълнението на плана за реализация на стратегията за развитие на ПМГ „Яне 

Сандански“, гр. Гоце Делчев за учебната 2021-2022 година. 

По втора точка от дневния ред  - предложения за актуализиране на Стратегия за 

развитие на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, г-жа Божикова запозна 

присъстващите, че не са направени предложения от страна на педагогически 

специалисти за актуализиране Стратегията на училището за периода 2021-2024 г. 

Думата бе дадена за изказвания. Такива не последваха и се премина към 

гласуване. 

 По трета точка от дневния ред г-жа Божикова запозна присъстващите и с 

актуализациите в Етичния кодекс, които са малко и те са: „Етичният кодекс на 

работещите в ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев е изготвен по достъпен и 

разбираем за ползвателите начин. Публикува се на интернет страницата на училището.“ 

Добавя се нов раздел: 

Раздел 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл.1 Училищната общност е като семейство, в което всички членове се отнасят 

помежду си с уважение. 

Чл. 2 Личната отговорност на ученика означава: 

(1) Да проявява самоуважение и уважение към другите и да поема отговорност 

за собственото си поведение.  

(2) Да познава и спазва приетите правила и реда в училище. 

(3) Да не допуска насилие и тормоз в общуването си с всички служители в 

училището.  

(4) Да се стреми към разбиране, толерантност и подкрепа спрямо различните 

хора, включително спрямо учениците със специални образователни потребности.  

 (5) Да проявява внимателно и грижовно отношение към по-малките ученици.  

(6) Да се стреми към постижения, без да се отнася пренебрежително или 

подигравателно към постиженията на другите. 

Думата бе дадена за изказвания. Такива не последваха и се премина към 

гласуване. 

С гласували „За“ – 7; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма бе прието 

следното  

Решение №2 

Общественият съвет към ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев съгласува 

Етичен кодекс на ПМГ „Яне Сандански“, гр Гоце Делчев. 



По четвърта точка от дневния ред г-жа Божикова запозна присъстващите и с 

програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи. Тя обясни, че целите и 

приоритетите в тези програми не са променени, но дейностите заложени за тяхното 

постигане са изцяло актуализирани с нови през настоящата година. 

Думата бе дадена за изказвания. Такива не последваха и се премина към 

гласуване. 

С гласували „За“ – 7; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма бе прието 

следното  

Решение №3 

Общественият съвет към ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев приема 

актуализираните програми за превенция на ранното напускане на училище и за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи 

на ПМГ „Яне Сандански“, гр Гоце Делчев. 

По петта точка г-жа Елка Божикова, директор на училището предложи за 

съгласуване Регламента за осъществяване на държавния план-прием в V клас в ПМГ 

„Яне Сандански„ за учебната 2022/2023, включващ състезанията и/или олимпиада, 

даващи право на участие на учениците в държавния план-прием за V клас през 

учебната 2022/2023 година, методиката за извършване на класирането и критериите, 

осигуряващи приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием за 

V клас.  

Думата бе дадена за изказвания, но такива не постъпиха и се премина към 

гласуване. 

С гласували „за“ – 7, „против“ – няма, „въздържали се „ – се няма, бе прието 

следното: 

 

Решение №4 

 

Общественият съвет към ПМГ „Яне Сандански„ , гр. Гоце Делчев, съгласува 

Регламент за осъществяване на държавния план-прием в V клас в ПМГ „Яне 

Сандански„, гр. Гоце Делчев за учебната 2022/2023 година. 

По шеста точка г-жа Елка Божикова, директор на училището предложи Съгласуване 

на решението на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев да участва в НП „Иновации в 

действие“. Директорът обясни, че училището за четвърта година участва по тази 

програма и е много полезна обмяната на добри практики между училищата. Думата бе 

дадена за изказвания, но такива не постъпиха и се премина към гласуване. 

С гласували „за“ – 7, „против“ – няма, „въздържали се „ – се няма, бе прието 

следното: 

 

Решение №5 

 

Общественият съвет към ПМГ „Яне Сандански„, гр. Гоце Делчев, съгласува 

решението на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев да участва в НП „Иновации в 

действие“. 



По седма точка от дневния ред – Отчет на работата на Обществения съвет за 

учебната 2021/2022 г. – думата взе Мария Бозукова, председател на обществения съвет, 

която представи дейността, съгласно изготвения отчет. 

Думата бе дадена за изказвания. Изказвания не постъпиха и се премина към 

гласуване.  

С гласували „За“ – 7; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма бе прието 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 7: 

 

Общественият съвет към ПМГ „ Яне Сандански „ , гр. Гоце Делчев приема отчета за 

работата на Обществения съвет за учебната 2021/2022 г. 

 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на Обществения съвет към ПМГ 

„Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев се закри. 

 

ПРОТОКОЛЧИК, 

Мария Пеева 

Съгласувал: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

Мария Бозукова   


