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

ул. „Трети март" N~ 3,
Bx.Na.;/yG ~ ....../.

0350/6-21-33, е-маil: ои slaveikov(a~ abv.b g

~
. ,га....................

ПРОТОКОЛ Ns5
26.06.2018 г..

Днес , 26.06.2018 г.на основание чл.25,ал.1, от Правилник за създаването ,устройството
и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата се проведе
заседание на Обществения съвет със следния
ДНЕВЕН РЕД :
І . Приемане на становище относно Училищните учебни планове на учениците от I, II,

III, V, VI , VII клас за учебната 2018-2019 г.
Инф .внася : председателя
Предложения за промяна на дневния ред не посrьпиха.
Дневният ред бе гласуван и приет : „за"- 5, „ въздържали се" — няма, „против" — няма.
Всички присъстващи са получили материалите за заседанието и са запознати с

тях.Материалите включват : Училищните учебни планове на учениците от I, II, III, V,
VI, VII класове за учебната 2018-2019 г.
По първа точка от дневния ред думата .бе дадена на Председателя , който представи

Училищните учебни планове на учениците от I, II, III, V, VI , VII класове за учебната
2018-2019 г.В обсъждането се включиха всички присъстващи като подчертаха, че

Училищните учебни планове на учениците от I, II, III,V, VI, VII класове за учебната
2018-2019 г. са съобразени с нормативната уредба . В часrга Б и В на цУП са взети
желанията на учениците и техните родители.

Училищните учебни планове на учениците от I, II, III, V, VI , VII класове за учебната
2018-2019 г.се подложиха на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против" , 0 гласа
„въздържали се".
След направените разисквания по дневния ред, Общественпя
прие следните решения :

съвет гласува іi

1 . Съгласува Училищните учебни планове на учениците от I, II, III, V, VI , VII класове
за учебната 2018-2019 г.

След обсъждане на въпросите от дневния ред и приемане на решенията, заседанието на
Обшествения съвет бе закрито .
Протоколчик : . . . . . . . . . . . . . .
/М.Илязова/
.........
Председател : ..
/Б . Стамболиева/

/
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СПИСЪК

на членовете на обществения съвет , съгласно чz.25, ал .1 от Правилник за
създаването ,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата —
Списъкът е неразделна част от Протокол N25/26.06.2018 г
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