ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГРАД ПАЗАРДЖИК

ПОКАНА
ДО
РОДИТЕЛИТ/НАСТОЙНИЦИТЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ ПГСА – ГР. ПАЗАРДЖИК

Уважаеми родители,
Уведомявам Ви, че на 24.10.2019 г., от 17:30 часа свиквам родителска среща на
родители/настойници на учениците от ПГСА-гр. Пазарджик на всяка паралелка, във
връзка с учредяване на нов Обществен съвет към училището, съгл. чл. 265 от Закона
за предучилищно и училищно образование (ЗПУО).
Срещите в паралелките ще протекат при следния дневен ред:
I. Първи етап по избора на членове и резервни членове за Обществения
съвет:
1. Запознаване на родителите/настойниците на учениците от ПГСА-гр. Пазарджик с
глава четиринадесета „Обществени съвети“ от ЗПУО и Правилника за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.
Докл. кл. ръководител
2. Запознаване на родителите/настойниците с организацията по водене на протокола
на срещата и протичането на избора, съгласно заповед на директора.
Докл. кл. ръководител
3. Избор на двама родители/настойници за членове и двама резервни членове на
Обществения съвет от всяка паралелка.
Отг. Комисия, съгл. заповед на директора
4. Попълване на декларация от избраните членове и резервни членове на
Обществения съвет на училището, с която удостоверяват липсата на обстоятелства по
чл. 5, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените
съвети към детските градини и училища.
Отг. кл. ръководители, родители/настойници
5. Изготвяне на протокол от проведения първи етап за избор на родители/настойници
за членове на Обществения съвет на ПГСА-гр. Пазарджик, който се регистрира във
входящия дневник на училището
Отг. кл. ръководител.
6. Връчване на покана на избраните членове и резервни членове за провеждане на
втория етап по избора на членове и резервни членове за Обществения съвет.
Отг. кл. ръководител.

II. Обща родителска среща
ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ:
Запознаване с правилника за дейността на училището /раздел ученици и родители/,
ПЗБУТ /раздел ученици/, спазване на правилата за пътна безопасност от
участниците в пътното движение, график за допълнителен час на класа,
допълнителен час за спортни дейности, график за класни/контролни работи,
застраховка на учениците, график за консултации по учебни предмети, успех,
отсъствия, поведение, санкции; въвеждане на електронен дневник от 04.11.19 г. и
необходимите за него данни от родители и ученици);
ЗА VIII и IX КЛАС: Запознаване с Училищен учебен план и училищен сайт www.pgsapaz.com - рубрика „За учениците”, информация относно възможностите от
прилагане на иновативния проект „Класна стая в облака“ за учениците
(необходимите данни за учениците)
ЗА X КЛАС: График за пробни по БЕЛ и математика и изпит по желание - м.май 2020 г.
ЗА XI КЛАС: Избор на втори ДЗИ, възможности за консултации по изготвен график.
ЗА XII КЛАС: График за пробни ДЗИ, ДЗИ-м.май, възможност за прилагане на
параграф 24, ал.6 от ЗПУО, график за изпитите за придобиване на II и III степен
професионална квалификация.
Всеки класен ръководител представя на ЗДУПД справка за присъствието на
родителите в края на родителската среща.

ИНЖ ПЕТЯ ИВАНОВА
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