
 

 
 
Вх. №         

 ПРОТОКОЛ 

№ 11 от 14.12.2021г. 

 

за проведено заседание на Обществения съвет към 

Обединено училище „Иван Вазов“, село Пашови 

 

 

Днес, 14.12.2021г. / Вторник /в 13:30 часа, в изпълнение на чл. 265, ал. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 19, ал. 1 от Правилника 

за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата, в учителската ктая на Об.у „Иван Вазов“ село Пашови се 

проведе заседание на обществения съвет към ОбУ „Иван Вазов“, село Пашови. 

На събранието присъстваха Четирима членове на Обществения съвет и 

директора на училището Мустафа Бандьо   Общо 5.  

На основание чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата заседанието е 

редовно. 

Присъстващите членове на Обществения съвет  и Директора на заседанието 

са регистрирани в присъствен списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 

Заседанието беше открито от Председателя на Обществения съвет Салиха  

Бандьова , която  представи Дневния ред: 

 

1. Съгласуване на училищния План-прием – 8 клас за учебната 2022-

2023година. 

2. Закуска на  учениците  от I- IV клас, 

3.  Съвместни дейности с учителите за коледно-новогодишното тържество 

4. Други. 

 

Не  постъпиха други предложения за изменения и/или допълнения на дневния 

ред и председателя на ОС премина към гласуване на дневния ред 

Гласували за приемане на дневния ред: 

 5 гласа „за“, 

 „против“ – няма; 

 „въздържали се“ – няма. 

Общественият съвет прие предложения дневен ред 

 

 По т. 1. От Дневния ред Съгласуване на училищния План-прием за  8 клас за 

учебната 2021-2022година 

Обществения съвет към ОбУ„ Иван Вазов“ бе запознат от Директора на училището  

с проучването сред учениците и мнението им, и мнението на техните родители, с 

предприетите и реализираните дейности по програмата и плана за кариерно развитие 

на учениците, с техните нагласи, мечти и желания и с решението на ПС за избор на  

профил на училището по план-Приема в Осми клас , след завършен завършен 7 клас.   

да бъде както тази година една паралелка с профил „Природни науки“ без 



интензивно и без разширено изучаване на английски език с профилиращи  предмети 

– Биология и ЗО и Химия и ООС;  

    След направените  дискусии  и дебати г-жа Бандьова поиска ОС да гласуват: 

Съгласуване на училищния План-прием за  8 клас за учебната 2022-2023 година  и 

ОС премина към гласуване . 

Гласували:  

5 гласа „за“,  

„против“ – няма;  

„въздържали се“ – няма. 

Обществения съвет взе следното: 

 РЕШЕНИЕ:  

       На основание чл.269, ал1, т.10 от ЗПУО , ОС към Об.У „Иван Вазов“ село 

Пашови , приема мотивите и изразява съгласие с решението на ПС  от 30.11.2021г.  и 

дава  положително становище на училищният план-прием за учебната  2022-

2023година; 

 

По т. 2. От Дневния ред ОС към Об.У„ Иван Вазов“ да приеме  мнението на 

родителите  проучено чрез класните ръководители и решението на ПС за 

осигуряваната закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на учениците от I до IV клас 

да бъде като ОСНОВНА ЗАКУСКА.  

     Гласували:  

5 гласа „за“,  

„против“ – няма;  

„въздържали се“ – няма. 

ОС ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

ОС приема и се съгласува   осигуряваната закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове 

на учениците от I до IV клас да бъде заявено като ОСНОВНА ЗАКУСКА. 

 

По т. 3.  От дневния ред. Г-жа  Бандьова предложи на ОС да предприемат 

действия за организация на желаещи родители, които да се включат в инициативите 

за  съвместни дейности с училищната комисия по тържествата за коледно-

новогодишното тържество   

Гласували:  

5 гласа „за“,  

„против“ – няма;  

„въздържали се“ – няма. 

ОС ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 
Предприемане на съвместни дейности и инициативи с училищната комисия по 

тържествата за коледно- новогодишните празници. 

 По т.4. от дневния ред : Нямаше постъпили предложения 

Поради  изчерпване на дневния ред заседанието на ОС при ОбУ „Иван Вазов“ село 

Пашови бе закрито. 

                                                                                             

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:                                                                 

Фатима  Шондра   
(име, фамилия)                (подпис) 

 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

Салиха Бандьова 
 (име, фамилия)                            (подпис) 

 
 



 
 

Вх. №    ……….   

 
 

 
 
 

 
 

 СТАНОВИЩЕ 

На Обществения съвет към Об.У „Иван Вазов“ село 
Пашови 

 
Обществения съвет на Об.У „Иван Вазов“ село Пашови съгласува и дава 
положителни становища за/на: 
 1. Училищния План-прием  за 8клас през  учебната 2022-2023 година 
2. Осигуряваната закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на учениците 
от I до IV клас да бъдат заявени като ОСНОВНА ЗАКУСКА. 
 

 
 
Дата 14.12.2021г. 
село Пашови 

Председател на ОС: 

                      / Салиха Бандьова / 
 
 
 
 


