
Правила за организацията и дейността  
на Родителския съвет към Българското училище „Д-р Стамен Григоров “ към 

Постоянното представителство на Р България към ООН и другите 
международни организации в Женева (Швейцария) 

(Одобрени от родителите на 31 ученика от общо 48 чрез гласуване в Doodle през м. 
април 2019 г.) 

 

1. Родителският съвет (РС) е орган за наблюдение и подпомагане дейността на 

училището.  

2. РС се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, които се избират от 

родителите на родителската среща в началото на съответната учебна година. При 

възможност, в състава на РС влизат родители на ученици от различни класове. 

3. Членовете на РС избират помежду си председател и финансист-касиер.  

4. РС заседава най-малко три пъти в рамките на учебната година.  

5. Заседанията на РС могат да се свикат по предложение на председателя на РС, на 

училищния ръководител или на някой от членовете на РС.  

6. В заседанията на РС участва и училищният ръководител, който има право на 

съвещателен глас.  

7. За заседанията на РС се отправя покана за участие до Постоянното 

представителство (ПП) на РБългария в Женева. Представителят на  ПП -Женева 

участва в заседанията на РС без право на глас.  

8. В заседанията на РС могат да вземат участие, но без право на глас 

преподавателите в училището и родители/настойници на деца, записани в 

училището, когато се обсъждат въпроси, които засягат техните деца. 

9. Заседанията на РС са редовни, когато на тях присъстват четирима от членовете 

при 5-членен РС и поне петима от членовете – при 7-членен РС. 

10. При невъзможност на член на РС да присъства на заседание, той може да 

упълномощи  писмено (и по електронен път) председателя на РС да гласува от 

негово име по начина, посочен в пълномощното, по предварително обявените 

въпроси в дневния ред. Такова пълномощно може да се прави по изключение.  

11. Решенията на заседанията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите 

членове на РС. При наличието на пълномощно по т.10,  гласуването в 

съответствие с него също се брои. 
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12.  Решенията могат да бъдат приети както в рамките на присъствени заседания, така 

и по електронен път. Решенията по електронен път се вземат при спазване на 

правилото по точка 10. 

13. За заседанията на РС се съставят протоколи, които се приемат и подписват от 

всички присъстващи членове на РС. 

14. Протоколите от заседанията на РС, както и решенията, взети по електронен път, се 

публикуват на интернет страницата на училището.  

 

Женева, април 2019 
 


