
                                       
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Професионална гимназия по механотехника и               

електротехника“М.В.Ломоносов”-град Добрич 

  

 
                                                         З А П О В Е Д 

№ 148 

 Добрич, 29. 11. 2016 г. 
 

                     На основание чл.259 (1) от  ЗПУО,   във връзка с чл. 31 от  Инструкция за 

изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите 

на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) и протокол  № 1/ 28.10.2016 г  

 
 ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

                     Следните правила за работа на Обществения съвет „Твоят час „за учебната 

2016/2017 година  

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Общественият съвет е орган за  наблюдение и оценка на дейностите по проекта, 

изпълнявани от училището 

2. За участие в съвета „Твоят час“ не се дължи възнаграждение.  

3. Членовете на съвета „Твоят час“ не могат да участват като ръководители на групи за 

извънкласни дейности по проекта „Твоят час“  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС“      

 

1. Представител на съвета „Твоят час“ може да участва в работата на педагогическия         

съвет на училището при обсъждане на тематичните направления, по които училището 

провежда извънкласни дейности по проекта. 

2. Заседанията на съвета се свикват от председателя или по искане на една трета от 

членовете му. Членовете на съвета се канят на заседание на съвета от председателя.  

3. Съветът „Твоят час“ взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите. 

4. При гласуване на решенията всеки член на съвета има право на един глас. Директорът 

на училището има право на съвещателен глас.  

5.  На учредителното заседание на съвета „Твоят час“ се разработват и приемат правила 

за работата на съвета. 

6. За всяко заседание на съвета „Твоят час“ се води протокол, който се подписва от 

председателя на съвета и участниците в заседанието.  

7.  Оригиналните протоколи и материалите към тях се съхраняват в канцеларията на 

училището 
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8.  Заседанията на съвета „Твоят час“  се провеждат в дирекцията на училището. 

9.  Работата на съвета „Твоят час“  се подпомага от служителите в канцеларията. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще реализирам лично. 

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение чрез 

публикуване на  интернет страницата на   училището от г- н Иво Иванов. 

                                                                                                                                

инж.  Марияна Дражева 

Директор на ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“- Добрич 
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