Основно училище „Петко Рачов Славейков"- гр. Пещера,
,

ул . „Трети март" Ns3, Т 0350/6-21-33, е-маil: ои_slaveikov(a~ abv.bg

Bx.Ns.(ixv......1' ~
ПРОТОКОЛ Ns7
21.08.2017 г..
Днес , 21.08.2017 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
училището 2016-2020 г.

актуализиране на Стратегията за развитие на
Информацията внася :директорът на училището

2.Приемане на становище относно избора от учителите на учебниците и учебните
,
~

~

комплекти за втори клас и учебниците за шести клас за учебната 2017/2018 г. , които се
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците
Информацията внася : председателят на Общ.съвет
3. Прекратяване правомощията на член на Общ. съвет , поради насrьпване на
обстоятелство по чл.l5,ал .1, т.1 и попълване на състава от резервен член
Информацията внася : председателят на Общ. съвет
Предложения за промяна на дневния ред не посrьпиха .
Дневният ред бе гласуван и приет: „за"- 5, „ въздържали се" — няма, „против" — няма.
На основание чл.24 от Правилника за създаването , устройството и дейносrга на
Обществените съвети към детските градини и училищата на заседанието присъства и
директорът на училището , П .Христоскова
Всички присъстващи са получили материалите за заседанието и са запознати с
тях .Материалите включват:
• Актуализирана Стратегията за развитие на училището 2016-2020 г.
• Протоколи от заседания на МО на учителите , от които е видно какъв е избора
на учителите на учебниците и учебните комплекти за втори клас и учебниците за
шести клас за учебната 2017/2018 г. , които се предоставят за безвъзмездно
ползване на учениците -3 бр .
• Информация от директора на основание чл.l5,ал .1, т.4 във връзка с възникване
на обстоятелство по чл .l5,ал.1,т.1
По първа точка от дневния ред думата бе дадена на г-жа Христоскова , която

представи

актуализираната стратегия за развитие на училището за периода 2016-

2020г.Директорът на училището разясни новите моменти в стратегията. В обсъждането
се включиха всички присъстващи като подчертаха , че актуапизирането на стратегията
е съобразено с новия закон , новата нормативна база , завишените очаквания от

образователната институция , намаляване броя на учениците и други актуални
моменти .
Актуализираната стратегия
гласа „въздържали се".

се подложи на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против" , 0

По вто n а точка от дневния ред д умата бе дадена на Председателя , който представи
предоставените от директора на училището протоколи на МО на учителите , от които е
видно какъв е избора на учителите за учебници за учениците от втори и шести клас за
учебната 2017/2018 г.В протоколите присъстват учебници на различни издателства ,
четири на брой , което е предположение , че изборът е направен въз основа качествата
на учебниците , а не на лобистки интереси .

1lредложенията на учителите се подложиха на гласуване : гласа „за", и гласа
„против" , 0 гласа „въздържали се".
По трета точка от дневния ред отново докладва Председателя . Той запозна съвета с
Информация на директора относно възникване на обстоятелство по чл .15, ал.1, т.1, а
именно : поради завършване на ученик , чийто родител е член на Общ. Съвет се налага
промяна в състава на Общ . Съвет преди изтичане на срока по чл .14, ал .2. Ученикът
Хасан Сали е завършил осми клас и вече не е ученик в ОУ „ Петко Р . Славейков"поради
което и неговата майка Невин Сали , член на Обцх. съвет трябва да бъде освободена . На
основание чл.15, ал.2 от Правилника съставът се попълва от резервен член до изтичане
на срока по чл.14, ал.2. Предлагам в състава да влезе Мария Илязова, която е

определена в състава на Общ. Съвет в резервите със заповед на директора
Ns127/09.12.2017 г.
Предложението за прекратяване на правомощията на Невин Сали от новата учебна
година и попълване на състава с резервния член Мария Илязова се подложи на
гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против" , 0 гласа „въздържали се".

След направените разисквания по дневния ред, Обществения съвет гласува и
прие следните решения :
1. ОДОБРЯВА Актуализирана Стратегията за развитие на училището 2016-2010 г.
2. СЪГЛАСУВА избора от учителите на учебниците и учебните комплекти за втори и
шести клас за учебната 2017/2018 г. , които се предоставят за безвъзмездно ползване на
г
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учениците
З . ПРЕКРАТЯВА правомощията на члена на съвета Невин Сали и попълва състава с
резервния член Мария Илязова. Промяната влиза в сила от 2017/2018 учебна година (т. е.
от 15.09.2017 г.)

След обсъждане на въпросите от дневния ред и приемане на решенията, заседанието на
Обшествения съвет бе закрито .
Протоколчик : . . . . . . . . . . . . . .

/Н. али/
Председател :. .
/Б . С амболи ва/
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СПИСЪК

на членовете на Обществения съвет, съгласно чл.25,ал .1
от Правилник за
създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата —
Списъкът е неразделна част от Протокол Ns7/21.08.2017 г
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Ns no ред

Име, амилия

1

Бойка Стамболиева

2

Невин Сали

3

Галина Стоянова

4
5

Цветана Тахова
Ге гана Живкова

пис

