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Днес, 15.07.2020 година  се  проведе  заседание  на  обществения  съвет  към  НТГ  
Гlливдив. 

На  заседанието  присъстваха  6 членове  на  обществения  съвет. Засецанттето  се  
rіроведе  в  присъствието  на  Славейка  Иванова  - директор  на  гимназията. 

Заседанието  протече  при  следния  цневен  ред: 

1. Информацин  за  изпълнението  на  делегирания  бюджет  към  30.06.2020 година  и  
изразяване  на  становище  

2. Съгласуване  на  училищния  учебен  план  за. учебната  2020/20.21 година  

3. Информация  за  постигнатите  резултати  на  ДЗИ  и  ДКИ  

4. Отчет  за  изпълнение  на  стратегията  за  развитие  на  НТГ  - Пловдив  за  уч. 201 9-2020 г. 

По  т.1 циректорът  зanозна  присъстващите  с  изпълнението  на  делегирания  
бюлжет  за  първото  6-месечие  на  2020 г. Състояние  на  финансите  на  гимназият.г  
гарантира  финансова  стабилност  и  обезпеченост. 

цленовете  на  обществения  съвет  изразиха  становище, че  делегирания  бтоцжет  с; 
изразхоцван  с  идеята  за  осигуряване  на  оптимални  условия  за  обучение  на  учениците  и  
добро  материално  стимулиране  на  учителите. 

По  т. 2 Предложението  за  училищен  учебен  план  за  учебната  2020/2021 година, 
[10 отношсние  на  изучаваните  чужди  езици, разширена  професионална  ттодготовка, 
ЧСД. ДЧФВС, ЗИП  е  еъобразено  с  желанието  на  учениците  и  възможностите  на  
училииtето. 

Членивете  на  общото  събрание  изразиха  съгласие  с  предложения  училищен  учебен  
план  за  учебната  2020/2021 г. 

По  т.3 беше  представен  от  директора  анализ  на  резултатите  от  ДЗИ  и  ДКИ, 
съпоставени  с  резултатите  от  предкодната  година  и  средните  резултати  на  РУО  
1Iловдив  и  за  страната. 

I1u т.4 г-жа  Иванова  представи  отчет  за  изпълнение  на  стратегията  за  развитие  
на  гилтназията  201 6-2020. 

Отчетът  беше  приет  от  присъстващите  членове  на  обществения  съвет. 

Поради  изчерпване  на  дневния  ред  заседанието  на  обществения  съвет  беше  
закрито. 


