ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ,
ЕКОЛГИЯ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-ЯМБОЛ
ул. „М илин камък” № 2, тел. 046 66 91 93, e-mail: school@ pglpeht-yam bol.com

ПОКАНА

на основание чл.16, ал.1, т.10 и чл. 20 ал.1 от Правилника за създаването, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
СВИКВАМ:

Присъствено заседание на обществения съвет към училище ПГЛПЕХТ - град Ямбол,
при спазване на стриктни предпазни мерки съгласно извънредно положение на територията
на Република България и чл. 20 ал. 1 от ЗМДВИЗ и препоръките на Националния оперативен
щаб за борба с коронавируса на 14.01.2021 година /четвъртък/ от 12.00 часа в учителската
стая на ПГЛПЕХТ при следния дневен ред:
1. Становище за държавния план - прием на ПГЛПЕХТ за учебната 2021/2022 г.
2. Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на ПГЛПЕХТ - гр.Ямбол за
финансовата 2020 година.
3. Отчет за изпълнение на Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за ФВС.
4. Организационни въпроси.
Отчетът може да бъде разгледан на адрес: www.pglpeht-yambol.com или на хартиен
носител в счетоводството на гимназията от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден след
14.01.2021 година.
Поканата е поставена на информационното табло във фоайето на гимназията и е
публикувана в интернет страницата на адрес:: www.pglpeht-yambol.com
Членовете на обществения съвет ще бъдат уведомени по телефона и/или на e-mail за
предстоящото заседание от ЗАС при ПГЛПЕХТ в срок до 04.01.2021 г.
Членовете

на

обществения

school@рglpeht-vambol.com

съвет

потвърждават

участието

си

на

e-mail:

или чрез обаждане на телефон +359879257555 в срок от 3 дни

преди деня на предстоящото заседание.
Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от
членовете на съвета. При нужда от осигуряване на кворум ще бъде поканен съответния
резервен член на обществения съвет.
Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки
в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.
Тодорка Георгиева
Председател на общ ествения съвет при ПГЛПЕХТ

