
 

 
 

 
ОТЧЕТ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА 
ГИМНАЗИЯ „АКАД.Л.ЧАКАЛОВ“ – СОФИЯ 

 

 
На 10.09.2017 г. от 18:00 часа в НПМГ се проведе заседание на Обществен съвет на НПМГ в 

състав и при следния дневен ред:  

 
– Ана Авджиева – член ОС 

– Борил Гуринов – член ОС 

– Даниела Шошова – Директор НПМГ 

– Катерина Димитрова – резервен член ОС 

– Мариана Черкезова – член ОС 

– Цветомир Борисов – Председател ОС 
 

– Обсъждане избора от МО и приемане на учебници за учебната 2017/2018 година –   

o Общественият съвет съгласува избора на учебниците и учебните комплекти 
за учебната 2017/2018 година.    

– Обсъждане и приемане на Етичния кодекс на училищната общност на основание чл.175 от 
ЗПУО –  

o Съветът одобрява проекта на етичен кодекс на училищната общност и 
излъчва свой представител при разглеждането и приемането му. 

– Предлагане на представители на родителите (двама) за участие в Съвета за мониторинг по 
проект "Твоят час" на осн.чл.29, ал.4 от Инструкция за изпълнение на дейности по 
проект  BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 
компетентности (Твоят час) –  

o Поради липса на заинтересованост от страна на родителите, Съветът 
определи двама свои членове за представители в Съвета по мониторинг – 
Борил Гуринов и Мариана Черкезова. 

– Програма за превенция на ранното напускане на ученици от образователната система, на 
осно чл.269, ал.1, т.2 от ЗПУО –  

o Съветът одобрява програмата, въпреки, че в училището няма ученици в 
рискови групи.  

– Програма за превенция на уязвими групи по програма BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за 
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и 
BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получили международна закрила“ –  

o Съветът одобрява програмата.  
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– Молба от Директора на НПМГ за обсъждане и помощ в превенцията за пушене пред входа 
на гимназията –  

o Съветът предложи да се направят кампании на превенция на тютюнопушене и 
употреба на алкохол и наркотични вещества чрез 1) изложба с материали за 
вредата от тютюнопушенето, както и 2) изработване на информационни 
табла от учениците като проекти в часовете по биология и химия „Не на 
дрогата” и „Не на тютюнопушенето ”, които да бъдат изложени в училището 
до 31 май 2018 г.  –Световния ден без тютюнев дим.  

– Молба от Директора на НПМГ за обсъждане и помощ за закъсненията и отсъствията на 
учениците от гимназията –  

o Съветът не толерира отсъствията на ученици от учебните занятия и 
апелира да се спазва Наредбата, с която се определя държавният 
образователен стандарт за приобщаващото образование.  

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

/ЦВЕТОМИР БОРИСОВ/ 


