ПРОТОКОЛ
от проведено Общо събрание на родителите от БУ « Пейо Яворов » гр. Брюксел, към
посолството на Република България гр. Брюксел, Кралство Белгия
Днес, петък, 09 октомври 2020г., при спазване на разпоредбите на Постановление № 90 на МС
от 29.05.2018г. изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2.10.2020 г. за БНУЧ, се проведе ОС онлайн събрание
Friday, Oct 9, 2020 5:00 pm | 1 hour | (UTC+02:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, / Meeting
number: 121 733 0050 / Password: Bulgaria
https://ecolebulgare.webex.com/ecolebulgare/j.php?MTID=md62cdb24dafb02160b6fe1a66c3f4919
Join by phone:
+32-262-00867 Belgium Toll
+359-2-935-8689 Bulgaria Toll
Access code: 121 733 0050
Същото е свикано от Училищния ръководител и настоящите членове на РС, за избор на
родителски съвет и приемане на правила за организацията и дейността му, чрез: поставяне на
покани на сайта на Училището, устно уведомяване на родителите, покана по и-мейли, на
Фейсбук групата на Училището, за което е съставен съответен протокол.
Чл.10 ал.2 на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС постановява : Родителите/настойниците на
децата/учениците избират родителски съвет и приемат правила за организацията и дейността
му с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието, което се счита за редовно
проведено, ако
на него присъстват повече от половината от родителите/настойниците на обучаващите се в
училището деца.
На събранието присъстват 74 родители/ настоятели,
05.10.2020 г .

от общо 295 записани ученици към

Общ брой представени пълномощни 6.
ОС бе проведено на базата на падащ кворум, потвърден единодушно от присъстващите.
То продължи по същия предварително обявен дневен ред, при присъствието на същия брой
родители : 74 родители/ настоятели.
Обявен в поканата дневен ред:
Приемане на регламент за провеждане на събранието.
Избор на РС
Приемане на правила за работа на РС
Приемане на Правилник за вътрешния ред. Промяна на Чл.4 (1), във връзка с Ковид 19
5. Доклад за финансовото състояние на училището, представен от г-жа Албена Пашовафинансист в БУ.
6. Други.
1.
2.
3.
4.
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По т. 1 от дневния ред: Приемане на регламент за провеждане на събранието . Нямаше
възражения.
По т. 2 от дневния ред : Избор на РС. Кандидати за членове на родителския съвет са г-жа
Мина Петручи, г-жа Мария Карагьозова, г-жа Цонка Йоцова и г-н Марин Начев
Г-жа Мина Петручи, председател на родителския съвет през учебната 2019-2020 представи
работата на родителския съвет през годината и в частност, в трудната епидемиологична
обстановка, след месец март 2020. Тя подчерта работата на родителския съвет за
осигуряване на достатъчно високо заплащане на учителите и за подобряване на сигурността
на учениците в учебната среда. Г-жа Петручи също отбелеза работата на родителския
съвет и консултацията с белгийски адвокати за уточняване на трудовия и данъчния статут
на учителите по българското и белгийското законодателство. Проблемът за сградата на
училището беше също споменат, както и усилията, положени от родителския съвет в помощ
на училищния ръководител за намиране не нова сграда.
Г-жа Найденова, училищен ръководител също благодари на родителския съвет, подчерта
големия брой деца в училището и поздрави учители и родители, за това, че са успели да
запазят учебния процес по време на сложната епидемиологична обстановка през втория срок
на учебната 2019-2020. Тя посочи, че новата сграда на училището, която бе наета от средно
училище Сингелейн в Брюксел отговаря на нуждите на училището.
Г-жа Мина Петручи покани присъстващите родители да се включат в новия РС. Тя отправи
покана да се включват на техните срещи при обсъждането на текущите въпроси.
Информацията за срещите се публикува на сайта и на ФБ групата на училището.
Един родител изяви желание, но държеше да знае каква ще е ангажираността му, след което
ще даде своя отговор.
Новият родителски съвет бе избран единодушно.
По т. 3 от дневния ред: Приемане на правила за работа на РС.
Правилата бяха приети единодушно
По т. 4 от дневния ред: Приемане на Правилник за вътрешния ред. Промяна на Чл.4 (1),
както следва:
Чл.4 (1)Училището също така може да провежда
1. Електронно обучение при спазване на изискванията на член 5 от Постановление № 90
на Министерския съвет от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина. В случай на
извънредно положение, както и в случай на нов пик в Ковид -19 криза, обявена от компетентните
белгийски власти, училището си запазва правото да преустанови редовната форма на обучение и
да премине към дистанционна форма през периода и за възрастовите групи, определени от
компетентните белгийски власти.
Промяната беше приета единодушно.

По т. 5 от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на училището, представен от г-жа
Албена Пашова-финансист в БУ
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Г-жа Пашова представи финансовото състояние на училището, което се формира главно от
субсидията и таксите на родителите и представи причините за лекото повишение на таксите
през текущата учебна година. Текущото финансово състояние на училището може да се счита
за добро, въпреки разходите за наем на новата сграда. Тя подчерта, че родителският съвет е
взел решение да се направи финансова ревизия на училището, както това се прави периодично
и покани родители с опит във финансите или извършване на ревизии да се включат.
Родителите, изявили желание да се включат, трябва да се свържат с училищния ръководител
или с г-жа Пашова.
По т. 6. Други.
В точка други, бяха разгледани следните въпроси
- Помощ от страна на родителите за закупуване на оперативна система за
компютрите, получени като дарение от Европейския парламент. Родителите, които
биха могли да помогнат, могат да се свържат с училищния ръководител.
- Евентуалното преминаване на онлайн обучение при покачване на броя на случаите на
Ковид-19, което може да се осъществи по реда предвиден от белгийските власти.
С разглеждането на горепосочените обявеният дневен ред бе изчерпан и събранието бе закрито.
Председателстващ Общото събрание: Г-жа Мина Петручи
Представител от Посолството на Република България гр. Брюксел, Кралство Белгия : нямаше
Протоколчик : Г-жа Цонка Йоцова – зам. Председател на РС
ЗАПИС от срещата ( Voici l’enregistrement de la réunion ) : General Assembly-20201009 1455-1
Motte de passe (ПАРОЛА ) : Jfpuj4xe
https://ecolebulgare.webex.com/recordingservice/sites/ecolebulgare/recording/playback/5d0b8e58
26f7456fbe09d27a37924efb
В приложението в папката за Протоколи са : Получените Пълномощни;
Изказвания на родители/ настойници по отделните точки при провеждането на ОС в копирания
чат.
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