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2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от У:"гклае за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Д нес^/.09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от ... клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир ЖРя.2022г. във връзка с 
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстват/?! .^родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа ..//лии9Лб^0.?............ - класен ръководител на2?у$клас ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите. .. /?
Г-н/г-жа припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка ат дневния ред предложения направиха:
/предлагащ/ . ., А . . С . . . / и . . л  ........................ :

За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет 
п р е д л а г а м ./....ггг.. А  ^
/ п р е д л а г а щ /  С/Ж. . 2

Предложение за 'Z. Л ’ A

Направени са общо_2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване. ^  ^
За предложение № 1: Гласували: д д . .  „За”-.,^Дд1ротив”-.....<к, „въздържали се”-..„.... ;
За предложение № 2: Гласували: .Л^За”-д//$„Против”-..0..., „въздържали се”-.Л....;
За предложение № ...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......, „въздържали се”-.......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. ^J/кллжь......с.^2 .....................................................
2. ЛА./Ш.ЛЖ:... . . ТЛу-ШлжАж................................. е г / .

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от-?. я Г  клас се закри.

Протоколчик, определен със заповед №. Г.г 2022г.

/име и подпис/ CJUCTLOc

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир/^

j  /ЧИЛИЩЕ „ 
. МЕТОДИ!/
........ ..

. 20^

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, Я  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОД
от проведена среща на родителите на учениците от 0>. клас за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес;1.£?У19.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от ... клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир ш (0$ ЗУ,-£б.2022г. във връзка с 
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстваИЦродители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа y/.QHbX/&v.. jHQr bQC Щ класен ръководител на V  /клас ръководи срещата. 
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите. Р
Г-н/г-жа припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

П о^ьрва точ!^ от дневния ре д^тедл  оженим направиха:
/предлагащ/. Ml], CL:....). ....J l.U  /6Ц. QOpQO. ft:

Зсунредставител на паралелката фг събранието защзбор на обществен съвет
предлагам.... е  .... ................................ . с ю .с к и
/предлагащ/. л

Предложение за ... J J . ....H i i j . b p f/]r...

Направени са общо_2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване.
За предложение № 1: Г л а с у в а л и , , З а ”-«?<^Против”-...£?, „въздържали се”-_^?.. 
За предложение № 2: Гл ас у вшш^/ЬЬЗа”-.ibchpoTH в”-.L L . „въздържали ce”-....b2;
За предложение № ...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......., „въздържали се”-......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

■ щ .
гвния ред, срещата на родителите н; 

Протоколчик, определен със заповед n J. /  . 2022г
..ди.илщ....ТОА/йф.ШЮ.§..М/1

След изчерпване н а , гениците от клас се закри.

/име и подпис/

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радоми
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2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 3 1 , 8  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ 5
от проведена среща на родителите на учениците от Р. клас за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в  ̂
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир Г - ’ Q

Д нес,^$)9.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците о т \ .. клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детскитаградини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир във връзка с
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстват^/родители. Всички присъстващи на срещата родители са
регистрирани в присъствения списъ^с, които е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа . -PL?...-. 11Л-. РкР?..........- класен ръководител на^Т/йбтас ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на

родителите. /  р
Г-н/г-йсд .. ... .припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По зтьрва точка от дневни^ ред предложения направиха:
/предлагащ/... щЖл&ЬРХ. /X... (£ /$ .(/. ......................................... :

За представител на паралелката зщсъбранието за избор на обществен съвет
предлагам......CP/.f./rJk. h.. 5.... .... . ..................................................................
/предлагащ/.. ... / ДрггГГТ. Т/гХ?.... ^

Предложение за . /%£.(ХУУ..k/̂ f/Pr/T!.....УР&.(Х.РУ. ...........

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване. а а  П  -у
За предложение № 1: Гласувал и „За”-р$(,,П ротив”-„.. 2 ,  „въздържали се”<........ ;
За предложение № 2: Гласували:,х6^3а”-..^1П ротив”-.....^  „въздържали се”-...
За предложение №.. .: Гласували: ....„За”-...., „Против”-...... , „въздържали се”-.......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир: Ж ' /

1 . ........

2. y Au i U/ Xl . . . \' . C f  ° 1 8 ^ с  £  ^
След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от Д iCiuiac се закри.

/  dht> /и л <?
Протоколчик, определщисъс заповед № ......./ .  у//..-/.. 2022г. д  д *

..  PMmZdo/j
/име и подпис/

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg
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“Свети Свети Кирил и Методий” - гр. Р а д о м и р 20S

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, ®  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от \Ji клас за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

ДнесД^К.09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от ... клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детскитецградини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир № Ш ж $$2022т. във връзка с 
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстват &.0родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа .. ................- класен ръководител на Q. .^клас ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите. i
Г-н/г-жа . *Д.Р^9лРлдсзс..припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
/предлагащ/... .Uk &.. АУа ьР. >?.£■... .)Lp.

За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет
предлагам.. .... Яг...............................................................
/предлагащ/.. Й-.... ....... ......................

Предложение з а  .0.%.£■>. Ъ.4.У#-. $..... . 1 & Q ................................

Направени са общ о© 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване.
За предложение № 1: Гласували: ...М* „За”-.л$ „Против”-...Q., „въздържали се”-....0...;
За предложение № 2: Гласували: .5$},За”-AQ „Против”-...?).., „въздържали се”-...£)....;
За предложение №...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-...... , „въздържали се”-........ ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1 ^  РрРРЯ-./рР. С<1
2. .,С&&Г>.Ш .Ш ...... U f i a Сх .........................................  ц.

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от .V?.. .клас се закри.

Протоколчик, определен със заповед У/М’̂ /  f f l . . 
.... Шо а... Г Ь-Р.Ор.д: . .77.

2022г.

/име и подпис/

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир
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« ' ....

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от ,ч2 клас за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, А?г.09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от ... клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир Ж ’Я.2022т. във връзка с
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстват “.дродители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа . La . .. - класен ръководител HaQ/?. клас ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите. р
Г-н/г-жа ..ОйШСОМг/. припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По.първа тачка от дневния ред предложения направиха: I . , . /
/предлагащ/ ^

Затредставител на паралелката за събранието за избор;на обществен съвет
предлагам J d i f  ,Ш№Жк л Л 1 Ш .  W !.Q  . . . . . . . .V L . M P .  \ШМ: . . . 2r. . . . . . . . . . . . . . . .
/предлагащ/.................................................................................................:....

Предложение з а ....................................................................................................................

Направени са общо(5) 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване. , Q l Q л п
За предложение № 1: Гласували: ..О .. „За”-..Д „Против”-..U..., „въздържали се”-...У....;
За предложение № 2: Гласували: 1н„За”-1Д „Против”-...0.., „въздържали ce”-...D...;
За предложение №...: Гласували: А...„За”-...., „Против”-...... , „въздържали се”-........ ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1.. а  Хщ дЗДМ } Ц1'Щ .ио1Л '
2. . „ S i i i i U L ..................................................... ....................................... л g-

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от .V... .клас се закри.

чоколчик, оцределен} със заповед ШУПЛ /
:0..iaU^.....ailM ........

Д.КУл 2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
“Свети Свети Кирил и Методий” гр. Ра

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
»св. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ж

А 20
2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, @ 0777 8 24 18 

www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg
ПРОТОКОЛ ̂

от проведена среща на родителите на учениците от VJ. клас за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир ^

Днес, i3.v09.2022r. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от \j. клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир № 2022г.  във връзка с 
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстват (^родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа класен ръководител на\Д-!< клас ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите. ^  ,f
Г-н/г-жа припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка от дневния ррд предложения направиха:
/предлагащ!. ......Ч. ...............................:

%

За представител начаралелката за събранието за избор на обществен съвет
. . . . М ш l .. ...................................предлагам.............. .................... ............... ...............^ ...

/предлагащ/.. f&x....... Ь . Р № .  ....... ......... у
Предложение з а ..... .W /l/C k S ........ .................................................................................

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществегГсъвет.

Гласуване. л
За предложение № 1: Гласували: „За”-.?Л?„Против”-...У.., „въздържали се%.~^...;
За предложение № 2: Гласували: ^.»3а”- . / ^ ,Против”-..„в ъ зд ъ р ж ал и  се”-..Сс.;
За предложение № ...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......., „въздържали се”-......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

, М Ч/4//Ч/&.. 5гХ. ..................Z...9.Ъ.Ъх.........
2. ......йм Р р.О & вь ............................... ..................................  j I,

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от . У. .'. .клас се закри.

Прсрагоколчик, определете
.......<4.9

ъс заповед____ 2022г.
................

/име и подпис/

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„СВ. СВ. Ш Р Щ Ц  МЕТОДИЙ“СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от гь/клас за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, д(..09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от ... клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир Ж. М.2022т. във връзка с
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата при състватХ^ родител и. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.съртвения

ь<з- . У.Дклас ръководи срещата.Г-н/ г-жа (ДЛ.. .v k w .v. t̂ - класен ръководител н а 1
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите.
Г-н/г-жа дл . vfyCC^м^.УЛтригюмни на присъстващите избрани моменти от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

Пд първа точка отщневния ред предложения направиха:
/предлагащ/.. ai.cu.cu дъ-Я, ................................. :

За представителка паралелкатала събранието задзбор на обществен съвет
предлагам.. /.. ■ф/к A & {/D A ^c2k... . /р&Уя .................
/предлагащ/....иЖш/.Q.ttfj. J/Ж... . . //.л/^Ж/fck.................. :.... ,

Предложение за .... .ou&#r?..С...ЖЬСЖк./А./г/ЖЖЖ?/..(..Клх../Азл.

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществегГсъвет.

Гласуване. ^  р  р
За предложение № 1: Гласували „За -^ /„П р о ти в  -......., „въздържали се -,........ ;
За предложение № 2: Гласували^ J?,3a”-,^ -f ,Против”-.... ^„въздържали се”-..С?...;
За предложение № ...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......., „въздържали се”-......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Q.. .У.HJ/.&Q...J . L (X £.6.fb........................
2. Ж а  v.v.\tẐ \ .u.tuvr-... 2  Wrf.QM сдг f)^bps.. и  ........................

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от .о^^Гклас се закри.

Протоколчик, определен със заповед № ./Г% . ^ ; / ^ 2 0 2 2 г .
М А ...ш .кл м ш ... ll<?.M.9..̂ hG..Q.............
/име и подпис/

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. P#

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
И МЕТОДИЙ“

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от<Т клас за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 12,09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от ... клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир № $ # / / ?А.2022г. във връзка с 
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстватп/У.родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ ож а ... ...... ...- класен ръководител на V 1( клас ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите. __ г?
Г-н/г-я^ 7[Ql ШлР- .. припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
/предлагащ!.. лД. |\ Ь.ЯАлА... B.{cQj(££ ........... :

За представител на паралелкатщза събранието за избор на обществен съвет
предлагам... .щ/ш. ........ ...................................................................................................................
/предлагащ/.. .L.ll&JS-.Qi .................. :....

Предложение за ..ГГ&кД...................................................................................................

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване.
За предложение № 1: Гласували: ./6.Х. ,,3a”-.?sK,Против”-...и., „въздържали се”-../.'/...;
За предложение № 2: Гласували:^Д За”-...«^Против”- С1 „въздържали се”- 
За предложение №...: Гласували: ^ З а ”-«гг7„Против”-..,«г^„въздържали се”-^дтг,

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1 .
2. ..rS k& y........................................................................

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от

Протоколчик, определен със заповед №. ..JU-itr. .7.-3 2022г.
. . . Ю . 9 . М LW.A.V-VĈ- .....V .̂QVUrk/fc...

/им

клас се закри.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ св £?едно училище
Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. РадвммрК̂Р̂ Д МЕТ0дий“

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците о т к л а с  за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир ^

Днес, 4 3 .;09 .2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците отVJJ1 клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към де гскитр градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир № /<?^^$Й 1022г. във връзка с 
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъства^С.родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, крйто е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа СдЛ. xU. класен ръководител на 1/JjfAa.c ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите. Л / р ) /  .
Г-н/г-жа / t / f  .C J ^ /^ п р и п о м н и  на присъстващите избрани моменти от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
/предлагащ/.. Шди. k .......................................:

За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет
предлагам. .. .ЛШс.. &&OZZ.
/предлагащ/.... Ссг. л /Ь. .....................................:....

Предложение з а .. / L L t t . ....................................

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Г ласуване.
За предложение № 1: Гласували: .{£<£.. „За”-..Су{,Против”- . . . ^  . възпъпжяли се”- /?  •„въздържали се
За предложение № 2: ГласувалиИ^^а”-.../£Против”-..^ .. „въздържали се”- . . / ’....;
За предложение № ...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......., „въздържали се”-......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. .C .E l—J.tf. El.iM.fi. . . .D ...k t P ....
i .  }ж Е л.Е Е /Е .'Ж Е

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от Я. .\\7клас се закри, 

rips гг^колчик, определен със заповед ЕЕ/ .&.Ш. 2022г.
Ч /р ....

/име и подпис/

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „св »ВДюучилище
“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. РадоЯшр Я1 и МЕТОДИЙ“

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18 •
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от ̂  клас за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир £

Днес, (З...09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците очУ/К клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир ЩШ^/2‘....-.2д22т. във връзка с 
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстват^Зродители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа .. .............. - класен ръководител на £?. клас ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите. J ?
Г-к/г-жа “ припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
/предлагащ/. ...J..C<. j/r/rMSOj..... ................................ :

За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет
предлагам........(%£. йсЪ. ... /3QU&S&.2г£.. .....................................................
/предлагащ/.. I/?. .... ................................. ........................... -

Предложение за ...2r//U f..̂ Q ....й. .....................................

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на общественсьвет.

Гласуване. ^
За предложение № 1: Г ласували^ .?... ,,За”-^ Д п р о т и в ’̂ ;.......„въздържали се”-..4с....;
За предложение № 2: Г л а с у в а л и ^ ^ а ”-^Л .П ротив”- . . .^ .  „въздържали се”-.^2...;
За предложение № ...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......., „въздържали се”-......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. 22.УЖШ .. . 2/Ск..J2j K.
2. .2л.ии.Ок.....'Л/Шж/Шо...... ..............................................................'.. jpgr

След изчерпшне на дневния ред, срещата на родителите на учениците от <Л.. .клас се закри.

Протоколчик, определен съсдаповед }21р&.1 ^.Ж .:2д22т .
... ....................................

/име и подпис/

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ..св, а К « « «
Вх. № ...Г

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от Я. клас за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
общественияхъвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес,/..'л.09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от ... клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир N $ $ ! 2022г. във връзка с
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстват ....родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, кош » е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа класен ръководител на .5/7 клас ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите. , , ,  у
Г-н/г-жа /А: на присъстващите избрани моменти от Правилника за

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По ртрва точка от дневнияред предложения направиха:
/предлагащ/... ЯЯ... ЯЯЯт........................................ :

За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет
предлагам.......... АЯ/Ш .Я. ......................................................................................
/предлагащ!... ЯЯЯ................ . ........... :....

Предложение за ...УО/.7.Я.....Q/P..C/..ZXif/..К/Яг.............................................................

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване.
За предложение № 1: Гласували:.........„За”-...., „Против”-........ , „въздържали се”-......... ;
За предложение № 2: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......., „въздържали се”-......... ;
За предложение № ...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......., „въздържали се”-......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1 . ..........................................................................................

2 . ...................................................................

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от . .6. . .клас се закри.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ »<*. с в к и Й . * * « и
“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомйр№...^£^имв

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ
V  /4*от проведена среща на родителите на учениците от /S  клас за излъчване на представители на

паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир ^

Днес,/^„09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от^Х. клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир 2022г. във връзка с
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстваъс/родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа ЖаУ. Я ZitiCtxJ?........... - класен ръководител Ha/X/'knac ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на

родителите. У у
Г-н/г-жаМ.̂ и*. 2 припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения нарравиха:
/предлагащ!... (■/.#.£.... L  £.£/?.;. € £ $ . ..:

За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет
предлагам....£/£. . < ? A ? . £?.А*.̂ ?.<5ГГ.<г„..................

..^/1 ..£ .£ .££..С.£ .£ . .*? а а а ? . . <?[<?<:. — с/предлагащ!..
Предложение за

7..V..£ .......... г . д ^
. ̂ £'.£{.J/?./.f.Af.£i..... //?.£.. ftyr. А ? . . £.  £./?.. f!\

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване.
За предложение № 1: Гласували: „За”-/^ , „Против”-..™., „въздържали се”-...™..;
За предложение № 2: Гласували: Против”-....^, „въздържали се”-....™.;
За предложение №...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-...... , „въздържали се”-........ ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. . i d  .г л о . /£ .£ /. * .... /6 .. £™ .. .г.  
2. . ^ ^ . е ^ . ^ . . . . / S c . ^ . / : ^ . ^ . ^ . .... /...£ .£ ..£ .£ .S ...................

След изчерпване на дневния ^ед, срещата на родителите на учениците от X . .. .клас се закри.

Протоколчик, определен със ̂ дповед № ^?^ / (Щ^.022г.
/у&. & J . £#..£Г?..

/име и подпис/

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ уи

“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, Я  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от X-^tomc за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, .С5.09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от ... клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир N°/fP.W. %-. ?$2022г. във връзка с 
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстват ̂ .родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ т - ж з З ш . класен ръководител на .Х-^клас ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите.
Г-н/г-жаС3^.4«^ А^^л. припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка от дневния ред подлож ения направиха: i / '
/ предлагащ/ ----- <r/x/X7s ............у... Л 4 .'т Р^г

За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет
предлагам.... яЛ.......... .....................................................................................................
/предлагащ/ ... ......... ................................................... :....

Предложение за .......................................................................................

Направени са общо 2̂, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване. ,
За предложение № 1: Гласували: ../.4 :.. ,,3a”-.X.if„Против”-...-^., „въздържали се”-...™..;
За предложение № 2: Г ласували:/^За”-.Х$Т.Против”-...£?.. „въздържали ce”-...fr?..;
За предложение №...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-...... , „въздържали се”-........ ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

2 . ..... / . j ............/'/'r.s-тг.

<2^

2. .... ........................................... 2 '  -£
След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от . X . .клас се закри.

Протоколчик, определен със заповед № 1/72/ СЗ":.4.У.\ 2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ св 3 $ / ,0у 1
Свети Свети Кирил и Методий” — гр.

0
1 А 'А

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, @ 0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

п р о т о к ш О —  "
от проведена среща на родителите на учениците от/Щ клас за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

ДнесЛ.-/:09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от ... клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир %. ?а 2()22т. във връзка с 
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстват /екродители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа . . C ^ k i ..........- класен ръководител насц^клас ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите. л
Г-н/г-жа Q '& Z'ktf.#тЙ ф ипом ни  на присъстващите избрани моменти от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка от дневния ред предложения направиха:
/предлагащ/.... Д с С & А .....................................:

За представител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет
.... /У /Д / /ь£  .d b m /..jfl.gAtfgA&A......предлагам.

/предлагащ/... (Л/к/Ш/А. fff.... ......................... ....у
Предложение за . . . . . . .

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване. *  у  ? ~
За предложение № 1: Гласували: Л у . .  „3a”-i/&f„Против”-£.... , „въздържали се”-.........;
За предложение № 2: Гласували: /Д З а ”-..„,$Ьротив”-.... Д„въздържали се”-..4А?..;
За предложение № ...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......., „въздържали се”-......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. . d i u  а л и  а ... . A t i  m .v p  o £ n r ... .....................................................
2. ш . ш ш ...... 1 .... Ш.Ш.й.к1йШ ........................ j(f—

След изчерпване на дневния ред, срещата на родителите на учениците от а / . .клас се закри. 

Протоколчик, определен със запрвед.
UXciD №.кс.с\ Ба ллши д оцш. Гь срр.
/име и подпис/

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „се.
“Свети Свети Кирил и Методий” тодий“

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 18 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@,abv.bg

ПРОТОКОЛ f t
от проведена среща на родителите на учениците от /.Гедас за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес/й..09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от ... клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир №/%У ЖФ?2022т. във връзка с 
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстват^,/родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа АЖ .. .- класен ръководител на X /. клас ръководи срещата.
Срещата протече по й^едварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите. >
Г-н/г-жаС^.^.С^?®^Жгг^ипомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка ох, дневния ред предложения направиха:по  първа точка ох, дневния ред 
/предлагащ!.. / 2  /£/Ж/2:7Р..... .

За представител на цараделкат;Да представител на паралелката за съоращ»
предлагам..... frS. A .. .
/предлагащ/. .. . С . с ф у 7 - - <■

а паралелката за събранието за избор на обществен съвет

ц/.. ..'... .............. .......:
Предложение за ..

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване.
За предложение № 1: Гласували: АА— „За”-.^4,,Против”-...(2., „въздържали ce”-..//f...;
За предложение № 2: Гласували:СД,За”-../^^ротив”-....£?, „въздържали се”-..
За предложение № ...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......., „въздържали се”-......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

\ела6б<l

2. ........................  J
След изчерпване на дневнияред, срещата на родителите на учениците от .X J. .клас се закри.

1.

Протоколчик, определе»със заповед № / . 7 /  У/ГЛУ.:. 20........................ЦшЖ.
/име и подпис/

http://www.su-radomir.com


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ сред, 
“Свети Свети Кирил и Методий” -  гр.

2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, S  0777 8 24 1? 
www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

ПРОТОКОЛ
от проведена среща на родителите на учениците от 1 /клас  за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес^...09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от ... клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир #Ж 022г. във връзка с
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстватС^родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа . .Ц Ш С М & А f v . ... ...- класен ръководител наЙГ^слас ръководи срещата. 
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите ^
К-н/г-жа ./припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

По първа точка от ш евния ред подложения направиха:
/предлагащ!.... ............................ :

За представител на паралелката за събранието за избор на обществен^ъвет
предлагам . Q lM . . /U<Cd/nC3&zi.. ...И... .....................

/предлагащ/ .............................................................................. $/.......... :... .
Предложение з а ....................................................................................................................

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване. ^
За предложение № 1: Гласували//^,.. „За”-д//,Против”-..^ ., „въздържали се”-Гс.....;
За предложение № 2: Гласували; С?„За”--..//’„Против”-...£2, „въздържали се”-... О л  
За предложение № ...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......., „въздържали се”-......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. .................
След изчерпване на дневния ред, срещата на рощггелете на учениците от4& .

/Ь
клас се закри.

/име и подпис/

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ № адн о у чилицге d

ш
2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, Я  0777 8 24 18 

www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg
ПРОТОКОЛ-

от проведена среща на родителите на учениците от /Z jb iae  за излъчване на представители на 
паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в 
обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир Р Г

ДнесД2/.09.2022г. в 18.00ч, се проведе среща на родителите на учениците от'(К клас за 
излъчване на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за излъчване на 
представители в обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Срещата се проведе в изпълнение на чл.7, ал. 2, т. 1 „а”, ал. 3 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детскц^е градини и училищата, 
заповед на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир m tr../ М.§о2022т. във връзка с 
изтичане на срока на обществения съвет, определен със заповед № 147/ 07.11. 2019г.

На срещата присъстват//родители. Всички присъстващи на срещата родители са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н/ г-жа Ch./Zil/V/dA..........  ....... - класен ръководител на 111.}клас ръководи срещата.
Срещата протече по предварително обявения от директора на СУ „Св. Св./Кирил и 

Методий” гр. Радомир дневен ред, както следва:
Избор двама представители на паралелката за представители за участие в събранието на 

родителите.
Г-н/г-жа y.Q.w/t$l&A---- припомни на присъстващите избрани моменти от Правилника за

създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, 
касаещи сформирането, дейността и правомощията на обществения съвет.

Попърва точка от дневния ред предложения направиха:
/предлагащ/.Ж /llf.fy.Ji?.... ............................................. :

Задпредставител на паралелката за събранието за избор на обществен съвет
предлагам... (L... %аС.... .ОЛ.С1.рМ/7&6б$.£ъ..........................................................................
/предлагащ/.. ОЙ.Йр.Ж/Ш-. ................. .......... :... .

Предложение за .........................................................

Направени са общо 2, 3,.../ предложения за родители, които да участват събранието за избор 
на членове на обществен съвет.

Гласуване. . ^
За предложение № 1: Гласували: .1.0.. „За”-10, „Против”- . .„ в ъ з д ъ р ж а л и  се”-..27....;
За предложение № 2: Гласували: /з ,З а”-./4 „Против”-....тд, „въздържали се”-..~....;
За предложение № ...: Гласували: ....„За”-...., „Против”-......., „въздържали се”-......... ;

Въз основа на резултатите от гласуването бяха излъчени следните представители на паралелката 
за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир:

1. Q l   31Z ../

д  изчерпване на дневния ред, срещата"на родителите на учениците от. / / ! . .  клас се закри.След изчерпване

Протоколчик, оцЕ^деден със зшовед/№/У7*7 .(If.. Р&2022Г.
....Щ1(к.... ..................... ^iLd/.ulatWs.....,
/име и подпис/

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg

