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УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 

Ние, учителите от Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен 

Златаров”, работим отдадено в полза на Вашите деца, с ясното съзнание, че те са 

бъдещето на държавата и родината.  

Огромните ни усилия са насочени в посока на даване на фундаментални знания, 

във възпитаването на добродетели, придобиване на професионални знания и умения в 

сигурна и благоприятна за тяхното развитие среда.  

От изключително значение  за успешната ни работа е Вашата съпричастност и  

разбиране за голямата отговорност на българския учител.  

Благодарим ВИ за това, че имаме осъзната обща цел!  Благодарим ВИ за това, че 

сте до нас! 

 

От 1 август 2016г. е в сила ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ, който поставя нови изискавания пред българското училище и 

засилване на взаимодействието между всички участници в процесите на обучение и 

възпитание на младото поколение- учители, ученици, родители, представители на 

местната власт и бизнеса. Новият закон дава възможност на Вас, родителите, да бъдете 

реални участници в училищния живот чрез т.нар. Обществен съвет, който ще бъде 

сформиран към Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров”.  

 Общественият съвет, за разлика от училищното настоятелство, не е ангажиран с 

набиране на средства или други дейности, подпомагащи училището, но пък има 

отговорната задача да участва във взeмането на важни решения по отношение на 

приема на ученици, училищните учебните планове, мерките за подобряване на 

качеството на образованието, училищната стратегия за развитие, разпределението на 

бюджета и др. За изпълнение на тези свои отговорности Общественият съвет заседава 

поне 4 пъти годишно, доброволно и безвъзмездно. 

За определяне на родители, кандидати за членове на Обществения съвет, на 

провелите се през септември 2016г. родителски срещи бяха излъчени представители от 

всяка от 40-те паралелки на ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров”. Предстои провеждане на 

Събрание на родителите на 8 декември 2016г. от 18.30 часа в учебната сграда на 

училището. На това събрание ще бъдат номинирани и избрани от Вас членовете на 

Обществения съвет на гимназията.  

 

Заповядайте и участвайте в избора! 

 

С уважение 

 

Ние, учителите от ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров”, гр.Бургас 

 

mailto:toh_bs#abv.bg
http://pgtbs.com/

