ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
п. к. 4641, ул. Христо Ботев № 1, тел.: 03543/2232, e-mail: ou_hr.botev.dorkovo@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№4/25.03.2020 г.
за проведено дистанционно заседание на обществения съвет
към Основно училище „Христо Ботев“

Днес, 25.03.2020 г. (сряда), от 18.00 часа, в изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 10 от Правилника
за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата се проведе дистанционно заседание на обществения съвет към Основно училище
„Христо Ботев“
На заседанието присъстваха петимата редовни членове на обществения съвет и
директорът на училището – г-н Ангел Гивечев.
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 дневен ред, както
следва:
1. Обсъждане и даване на становище по училищния план-прием в І клас на ОУ „Христо

Ботев” за учебната 2020/2021 година.
Налице е кворум за вземане на решения и дневният ред е приет с: 5 гласа „за”, 0 гласа
„против” и 0 гласа „въздържал се”.
По т. 1 от дневния ред директорът на ОУ „Христо Ботев” г-н Ангел Гивечев представи
проект на училищния план-прием за учебната 2020/2021 година, както следва:
Име на учебното
заведение

ОУ
„Христо Ботев”

Клас

І

Брой
подлежащи на
задължително
обучение деца

23

Брой
утвърдени
паралелки

1

Брой на
утвърдените
места в
паралелката

23

Организация на
учебния ден

Целодневна
(по чл. 20, ал. 1
Наредба № 10 от
01.09.2016 г. за
организация на
дейностите в
училищното
образование)

Директорът поясни, че проектът е изготвен въз основа на обстоен анализ на броя на
учениците в населеното място.
Тъй като не постъпиха предложения от членовете на обществения съвет за изменение и/или
допълнение на предложения проект по план-приема в І клас, същият бе подложен на гласуване,
а резултатите са, както следва: „за” - 5, „против” - 0, „въздържал се” - 0.

Решение №1: На основание чл. 269, ал. 1, т. 10 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 16, ал. 1, т. 10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата общественият съвет при ОУ „Христо
Ботев” дава положително становище по училищния план-прием в І клас на ОУ „Христо
Ботев” за учебната 2020/2021 година.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към Основно
училище „Христо Ботев “ бе закрито.

СЕКРЕТАР:…………………………….

/ Мария Джокова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:………………………

/ Борислава Балабанова - Деянова /

