ПРОТОКОЛ №1
от Заседание на Обществения съвет и УС на училищното настоятелство
към Основно училище „Евлоги Георгиев“, проведено на 08.09.2020 година
от 18.45 часа
Заседанието протече по предварително определения дневен ред, както
следва:
1. Готовност на ОУ "Евлоги Георгиев" гр. Дупница за учебната 20202021 учебна година.
Господин Петков, директор на ОУ „Евлоги Георгиев“, благодари на
предходното ръководство за положените усилия и високите резултати, като
изрази намерение качеството на образование да бъде съхранено и надградено.
Той запозна подробно членовете на Обществения съвет и училищното
настоятелство към ОУ "Евлоги Георгиев" гр. Дупница с готовността на ОУ "
Евлоги Георгиев" гр. Дупница по всички направления за учебната 2020- 2021
година, както следва:
1. Училището има две незаети работни места за учители.
2. Дезинфекция- осигурени са шлемове за учителите, като се очаква да бъдат
осигурени 4 броя диспенсъри;
- обсъждат се допълнителни мерки за UV- лампи и пречистватели за въздух;
3. Лакиран е паркетът в класните стаи.
4. Ремонтиран е покривът над работилницата.
5. Покриване на шахтите зад физкултурния салон.
6. преместване на една от камерите на входа за осигуряване на по добро
наблюдение.
7. Предстои поръчването на комарници.
8. Поръчани са четири баскетболни табла.
9. На 08.09.2020 година е проведено заседание на комисията по осигуряване храна
на учениците, като се очаква от 16.09.2020 година закуска за учениците, а от
21.09.2020 година и обяд. Решението на комисията беше прието
единодушно от присъстващите.
10. Учебните планове са съобразени с Наредба № 4 на МОН.
11. Стратегията на училището за 2020- 2024 година предвижда продължаване на
традициите, развиване на иновациите и включване на нови паралелки в това.
Стратегията може да бъде актуализирана ежегодно.
12. Осигурени са 513000 лева от бюджета на общината за надстройване на още
две класни стаи, шумоизолираща преграда за залата на втори етаж, която да
се ползва за още две класни стаи, нова столова до настоящата, на нейно
място да бъдат обособени две класни стаи.

13. Ще бъдат осигурени 27 пластмасови столове за провеждане на часове на
открито и 6 пейки за училищния двор.
14. Ще се осигурят 20 единични чина за залата.
15. Организирано е посрещането на учениците за 15 септември, като класовете
ще влизат в сградата на училището през различни входове.
16. През новата учебна година ще се води електронен дневник заедно с
платформата Teams.
17. Комисия е разгледала варианти за влизане в часовете и хранене на учениците,
за да не се засичат класовете.
18. Предвидено преасфалтиране на училищния двор.
В заключение господин Петков отправи покана към присъстващите да
присъстват на откриването на новата учебна година.
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