ОУ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
п.к. 2343 с. Рударци, общ. Перник, обл. Перник; тел.: 0876520621;

e–mail: ou_rudarci@abv.bg

ПРОТОКОЛ

№4

от заседание на Обществения съвет към ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Рударци
Днес, 25.07.2018 г., във връзка с чл. 267, ал 1, т.1 от ЗПУО и чл. 15, л. 1, т. 1 т
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата от 27.09.2016 г., се проведе заседание на Обществения
съвет. На събранието присъстваха петима членове на обществения съвет, г-жа Маргарита
Йорданова и г-жа Светла Миланова – счетоводител на училището.
Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани
в присъствен списък, който е неразделна част от настоящия протокол.
Председателят на общестения съвет г-жа Станислава Александрова, предложи
следния дневен ред:
1. Съгласуване на Училищния учебен план за учебната 2018/2019 г.
2. Съгласуване избора на учебниците и учебните комплекти за 3 и 7 клас за учебната
2018/2019 година.
3. Отчетза дейността на ОС за учебната 2017/2018 г.
Събранието бе открито в 18:00 часа. Налице е кворум за вземане на решения.
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
По т. 1 от дневния ред г-жа М. Йорданова - директор, запозна членовете на
Обществения съвет с Училищния учебен план за 2018/2019 г. Тя разясни, че след
проведените родителски срещи в края на учебната 2017/2018 г. и подадените заявланиея за
ИУЧ и час за спортни дейности се формират следните ИУЧ:
За 1, 2, и 3 клас - БЕЛ, Математика, Английски език
За 6 и 7 клас –
Спортни дейности – лека атлетика.
Разисквания и предложения нямаше и се премина към гласуване.
С „за” - 5, „против” – няма, „въздържали се” няма, Обществения съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.269, ал. 1, т. 6 от ЗПУО Общественият съвет на ОУ
„Св. Климент Охридски” – с. Рударци съгласува Училищния учебен
план за 2018/2019 г.

По т. 2 от дневния ред Обществения съвет заедно с директора на училището,
обсъди избраните от педагогическите специалисти проекти на учебници и учебни
помагала, запозна се с аргументите на комисията и съгласува направения избор.
Със пет гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Обществения съвет
следното следното РЕШЕНИЕ:
2. Съгласува избора от учителите
на учебниците и учебните
комплекти за 3и 7 клас за 2018/2019 учебна година
По т. 3 от дневния ред г-жа Юрукова запозна членовете с Отчет за дейността на
Обществения съвет за учебната 2017/2018 година.
Разисквания и предложения нямаше. След изказаното от членовете на Обществения
съвет одобрение по отчета бе проведено гласуване.
Със пет гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Обществения съвет
следното следното РЕШЕНИЕ:
3. Прима Отчета за дейността на Обществения съвет за учебната
2017/2018 година.
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 19:00 часа.

Изготвил:
/Станислава Александрова/

