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ПРОТОКОЛ  

№ 2 

за проведено заседание на обществения съвет към основно училище  

„Христо Смирненски“, село Самоводене 

 

 

Днес, 15.03.2017 г., в 18,00 часа, в изпълнение на чл. 269, ал. 1, т.8 и т.10 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и чл.16, ал.1, т.8 и т.10 се 

проведе заседание на обществения съвет към основно училище „Христо Смирненски“ , 

село Самоводене. 

На събранието присъстваха петима членове на обществения съвет и  

Йордан Иванов Джартов – директор, 

Кремена Маринова Патрикова – председател на УН. 

За протоколчик на събранието бе избрана Даниела Тодорова Цанева. 

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол. 

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения 

съвет дневен ред, както следва: 

1. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти за 

учениците от І и V клас за учебната 2017/2018 година, които се предоставят за 

безвъзмездно ползване на учениците от училище „Христо Смирненски“, село 

Самоводене.  

2. Даване на становище по училищния план-прием на деца и ученици в първи и 

пети клас за учебната 2017/2018 година в основно училище „Христо Смирненски“, село 

Самоводене. 

По т. 1 от дневния ред Кремена Патрикова – старши учител в начален етап 

представи избраните комплекти учебници и мотивите на учителите за техния избор. 

Учебните комплекти, предложени от преподавателите по отделните дисциплини, 

отговарят на държавните образователни изисквания. Те са одобрени и допуснати от 

МОН. Досега е работено по тези издателства. Учебното съдържание е добре подредено 

и достъпно за учениците.  

По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 

Румен Колев: Нямаме основание да се съмняваме в компететнтното мнение на 

преподавателите. Считам, че те са тези, които най-точно могат да направят подхощ 

избор. 

След проведеното гласуване за одобряване избора от учителите на учебниците и 

учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците от 

училище „Христо Смирненски“ , село Самоводене се получиха следните резултати: 

 Брой гласове „за“ – 5 (брой) 

 Брой гласове „против“– 0 (брой) 

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 (брой) 

 



 По т. 2 от дневния ред, постъпи следното предложение от г-н Джартов: 

 Да се подготви и проведе среща с родителите на бъдещите първокласници. 

 В І клас да бъдат записани всички ученици, подали заявления и подлежащи 

на обучение от с.Самоводене, с.Хотница и с.Русаля. 

 В V клас да бъдат записани всички ученици, успешно завършили ІV клас, 

живеещи на територията на с. Самоводене, с. Хотница и с. Русаля. 

По т. 2 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения: 

Юлия Даскалова: Работата с децата от предучилищната възраст в детската 

градина се извършва в смесена група, което затруднява обучението на децата за 

училище. Това е причина част от родителите да преместват децата си във В. Търново в 

самостоятелни групи.  

Предлагам да се проведе разговор с ръководството на детската градина за 

решаване на този проблем.  

Христина Николова: Смятам, че в лични контакти и разговори с родителите могат 

да бъдат убедени да оставят децата да продължат обучението си в селото. 

По т. 2 не постъпиха други предложения. 

След проведеното гласуване на предложенията за прием на деца в първи и пети 

клас за учебната 2017/2018 година, се получиха следните резултати: 

 Брой гласове „за“ – 5 (брой) 

 Брой гласове „против“– 0 (брой) 

 Брой гласове „въздържал се“ – 0 (брой) 

 

На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет към 

училище „Христо Смирненски“, село Самоводене, взе следните решения: 

 

1. Одобрява избора на учебни комплекти за учениците от І и V клас за 

учебната 2017/2018 година на ОУ „Христо Смирненски“, село 

Самоводене. 

2. Одобрява предложенията за прием на деца в първи и пети клас за учебната 

2017/2018 година в училище „Христо Смирненски“, село Самоводене. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към училище 

„Христо Смирненски“, село Самоводене се закри. 

 

  

 


