Процедура
за избор на представители за участие в събранието за избор на членове на
обществен съвет и номинации за членове на обществения съвет

I.

Избор на представители за участие в събранието за избор на членове на
обществен съвет
1. Изборът на представител за участие в събранието за учредяване на обществен
съвет се провежда на родителска среща, за която са уведомени всички родители
от класа.
2. Изборът се провежда от един от членовете на родителския комитет.
3. С явно гласуване се избира представителят, получил най-голям брой от
гласовете на присъстващите родители.

II.

Номинации за членове на обществения съвет
1. Общественият съвет се състои от 9 члена:
-

1 представител на финансиращия орган, определен от кмета на община
Козлодуй;

-

8 (осем) представители на родителите, разпределени по следния начин:
 2 родители на ученици от начален етап;
 2 родители на ученици от прогимназиален етап;
 2 родители на ученици от гимназиален етап;
 1 бивш ученик, който не е родител;
 1 професионално доказана личност/общественик.

2. Всеки клас задължително злъчва един родител на ученик и има право да излъчи
един бивш ученик, който не е родител и един изявен професионалист.
3. Излъчените кандидати не могат да са в трудовоправни отношения с училището.
4. Изборът се извършва явно, като за номинирани се смятат кандидатите,
събралинай-голям брой гласове.
5. Резултатите от гласуването се отразяват в протокол, който се води от класния
ръководител.
6. Директорът обобщава резултатите и съставя лист за гласуване, който съдържа:
6.1. Номинирани родители начален етап
6.2. Номинирани родители прогимназиален етап

6.3. Номинирани родители гимназиален етап
6.4. Номинирани бивши ученици, потвърдили желание да участват в избора
6.5. Номинирани изявени общественици, потвърдили желание да участват в
избора
7. Номинираните кандидати се представят преди гласуването.
8. Изборът се осъществява чрез тайно гласуване, като всеки член на събранието
избира по двама родители от всеки етап на обучение и по един кандидат от
другите две категории.
9. За избрани се смятат осемте кандидати, получили най-голям брой гласове.
10. По низходящ ред се определят 6 (шест) резервни членове.
11. Избраният обществен съъвет излъчва от сътава си председател чрез явно
гласуване.

