
 
 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
ПРИ СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. КОЗЛОДУЙ 

 
 
 

Председателят на Обществения съвет при СУ “Св. св. Кирил и Методий”                
гр. Козлодуй на основание чл.20 от Правилника за създаване, устройство и дейността 
на обществените съвети към детските градини и училища свиква заседание на 
29.11.2017 г. (сряда) от 18,00 часа в зала 315 /ІІІ-ти етаж/ на училищната сграда, 
находяща се на адрес гр. Козлодуй, обл. Враца, ул. “Тодор Каблешков” №1, при 
следния дневен ред: 
 

1. Обсъждане и приемане на Етичния кодекс на училищната общност на               
СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй; 

2. Обсъждане и приемане на училищна система за общуване с родителите на 
учениците от СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй; 

3. Обсъждане и приемане на училищни политики на училищния тормоз в               
СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй; 

4. Обсъждане на информация до родителските комитети по проблемите на 
здравословното хранене в училището, мерки за сигурност в училището и 
училищните униформи; 

5. Други 
 

Проектите на обсъжданите документи могат да бъдат разгледани на адрес: 
http://www.kim-kozloduy.com или на хартиен носител в кабинета на директора на 
училището от 8 ч. до 17 ч. всеки работен ден от 20.11.2017 г. 

Поканата е изпратена на е-майл адрес на членовете на обществения съвет, на 
представители на училищното настоятелство и училищния парламент. 

Поканата е поставена във фоайето на училището и е публикувана на интернет 
сайта на училището http://www.kim-kozloduy.com. 

Членовете на обществения съвет потвърждават участието си на е-майл адрес: 
v.g.borisova@abv.bg или чрез обаждане на телефон 0876337787 в срок до 3 дни преди 
деня на предстоящото заседание. 

Членовете на обществения съвет могат да внесат писмено становище по точка от 
дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището, 
като и да предлагат нови точки от дневния ред непосредствено преди неговото 
гласуване. 

 
 
 

Валерия Борисова, 
Председател на обществения съвет  
към СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй 


