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ПУОТОКОЛ Ns3
09.03.2017 г..
Днес , 09.03.2017 г.на основание чл.25,ал.1, от Правилник за създаването ,устройството
и дейносrга на обществените съвети към детските градини и училищата се проведе
заседание на Обществения съвет със следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на становище относно план приема в ОУ „Петко Р.Славейков" гр. Пещера

за учебната 201 7/1 8 г , определен в глава IV, раздел I от Наредба Ns 10/01.09.201 б Г. за
организация на дейностите в училищното образование
Инф .внася :председателя
2. Приемане на становище относно избора от учителите на учебницитё и учебните
комплекти за първи и пети клас за учебната 2017/2018 г. , които се предоставят за
безвъзмездно ползване на учениците
Инф .внася :председателя
4. Други
Предложения за промяна на дневния ред не посrьпиха.
Дневният ред бе гласуван и приет: „за"- 5, „въздържали се" — няма, „против" — няма.
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Всички присъстващи са получили материалите за заседанието и са запознати с
тях .материалите включват: План-прием за първи и пети клас за учебната 2017/2018 г;
Протоколи от заседания на МО на учителите , от които е видно какъв е избора на
учителите за учебници за учениците от първи и пети клас за учебната 2017/2018 г.
По пъnва точка от дневния n ед думата бе дадена на Председателя , който представи
Училищния план прием План на ученици за обучение в първи и пети клас в ОУ
„Петко Р . Славейков" гр. Пещера за учебната 2017/18 г .В обсъждането се включиха
всички присъстващи като подчертаха, че План- приема отговаря на действащата
нормативна уредба, както и на броя на учениците за първи клас в гр. Пещера и броя на
учениците за пети клас ( в момента училището има две паралелки в четвърти клас ,
които ще бъдат допълнени с ученици завършили начални училища в града)
Училищния план —прием се подложи на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против" , 0
гласа „въздържали се".
По втора точка от дневния ред думата бе дадена отново на председателя , който
представи предоставените от директора на училыщето протоколи на МО на учителите ,
от които е видно какъв е избора на учителите за учебници за учениците от първи и пети
клас за учебната 2017/2018 г.В! протоколите присъстват учебници на различни
издателства , което е предположение , че избора е направен въз основа качествата на
учебниците , а не на лобистки интереси . Предложенията на учителите се подложиха
на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против" , 0 гласа „въздържали се".
След направените разисквания по дневния ред, Обществения съвет гласува и
прие следните ретения :
1.Съгласува план приема в Оц „Петко Р . Славейков" гр. Пещера за учебната 2017/18 г ,

определен в

глава IV, раздел I от Наредба N210/01.09.2016 г. за организация на

дейностите в училищното образование
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L. Lъгласува изnора от учителите на учеnниците и учеnните комплекти за първи и пети
клас за учебната 2017/2018 г. , които се предоставят за безвъзмездно ползване на
учениците
,.
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След обсъждане на въпросите от дневния ред и приемане на решенията, заседанието на
Обшествения съвет бе закрито .
~ ..
Протоколчик : .
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. Сали/
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Председател :. .
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списък
на членовете на обществения съвет, присъствали на заседание на съвета по чл.18 от
Правилник за създаването ,устройството и дейносrга на обществените съвети към
детските градини и училищата —
Списъкът е неразделна част от Протокол N23/09.03.2017 г

Тема:
N2 по ред

Име, амилия

1

Бойка Стамболиева

2

Невин Сали

3

Галина Стоянова

4
5

Цветана Такова
Ге гана Живкова
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