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№ 11120.02.2018 г.
от 3аседаиие
на Обществеі ► съвет към oy „Св. Св. Кирвл и Методнй" - гр.Елково
Диес, 20 февруари 2018 година от 17:15 часа в ОУ „Св. Св. Кирил н Методий" гр.Елхово, ул." Александър Стаиболийскн " Јk 36, стая }& 202, се проведе заседание на
Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил н Методмй" - гр.Елхово.
Ог общо 5 /петимаі члекове ка Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кнрил и Методий" гр.Елхово на заседанието присьстваха 5 /тіетима] членове :
1. Милена Геидова - Председател на Обществен сьвет към ОУ „Св. Св. Кирил и
Методнй" - гр.Елхово;
2. Стоянка Бургасчиева - член на Обществен сьвет към ОУ „Св. Св. Кирил и
Методнй" - гр. Епхово;
З. йовка Димитрова - член на Обществен сьвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"
- гр.Елхово ;
4. Стела Вълкова - члеи на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил н Методнй" -

гр.Елхово;
5. Вапентвна Караджова - члев на Обществен сьвет към ОУ „Св. Св. Кирил н
Методнй" - гр.Елхово .
На заседанието прксъства с лраво на сьвещателен глас roспожа Атанасова Директор на ОУ „Св. Св. Кирил н Методий" - гр. Елхово.
Налице е кеобходимнят кворум за провеждане на заседанието и вземане на решения
по точкитс от дневния ред.
Заседанието се председателства от председателят на Обществеиия сьвет към ОУ „Св.
Св. Кирил н Методий " - Милена Гендова.

По кегово предЛожение н с 5 ІпетI гласа „ЗА" за протоколчик на заседанието е
определена
Методий".

Йовка Димитрова - члеи на Обществси сьвет към ОУ „Св. Св. Кирил я

Заседаннето се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Съгласуване избора от учителите в ОУ„Св. Св. Кирил н Методий" - гр.Елхово

по чл.164, ал.2 на уиебници и учебни комплектв за безвъзмездно ползване от
ученнцитс през учебната 201812019 годнна.
2. Разглеждане на график на дейкостхте за осигуряване за безвъзмездно ползване за
учебваrа 201812019 година на учебници и учебни комплекти от ученяцяте в 1,1I и

IV клас и на учебници за ученицитс в V u VI xnac.
3. Разглеждане на актуализирав Етхчен кодекс на училнщната общиосг.

Обществен съвет към ОУ „ Св . Св . Кирил и Методий " - гр . Елхово

По точка 1 от Дневння ред лредседателят на Обществения съвет запозиа
прнсъстващите на заседанието с чл.269, ап.1, т.8 от ЗПУО и чл.1 б, ап.1, т.8 от Правилника
за създаването, Устройствспо и дейыостга на обществените сьвети към детските градини и

училищата съгласно конто, Общественнят съвет сьгласува нзбора на учFпелите в
училището на учебницвте н учебнвте комплектн за безвъзмездно ползване от учениците.
Съгласно чл.164, ап.2 от ЗПУО учебниците и учебните комллекты , конто се лредоставят за

безвъзмездно ползване на учениците, се избират от уентелите, които прелодават учебиня
предмет в съответвия етап от степента на образовавне в даденото учялище, след
сьгласуване с обществения сьвет.
Председателят предостави думата ва директора на учнлнщето госпожа Атанасова да

даде разяснення н поясиеняя свързанн с представената ннформация. Госпожа Атавасова
запозна прнсъстъащяте със спнсъка с учебниqя и учебнн комллекти избрагнz от тпглелите
от ОУ „Св. Св. Кнрил н Методий" - гр.Елхою за учебната 2018/2019 roдина. Директорът
разяснн, че така предложення слиськ е разгледан и приет на заседанне ua педагогическия
съвет на 13.02.2018 г.

След запознаване с представената информацията Общественнят сьвет към ОУ„Св.
Св. Кирил и Методий" - гр.Етгово едннодушно с 5 lпетi гласа „За" взе следното

ПО ТОЧlfА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На осиовавие чл.269, ап.1, т.8 от ЗПУО и чп.1 б, ал.1, т.8 от Праввлвика за

сьздаването, Устройството н дейноспа на обществеянте съвети към детските грддвни и
учхлящата, Общественнят съвет към ОУ„Св. Св. Кирил и Методий" - гр.Елхою:
1. Съгласува избраните от учителите на ОУ„Св. Св. Kupun u Методий" - гр.Елхою

учебници н учебнн комплекти за безвъзмездно ползване от децата в ученициге
през учео' наrа 2018/2019 година.
2. Възлага на длъжяостното лице, отговарящо за администрагивното и техюическо
подпомагане на Обществения съвет, определено от днректора на учиJо;щето, да
предприеме необходимнте действия в сьотвстсгвие с вsвскваннята яа чл.25, ап.2 от
Правилника за създаването, Устройсlвото и дейностга на обществените сьветн кьм
детските градипн и учвлищата, в срок до 3 hpa/ днн от провеждане на настоящето

заседанне да ретистрира Протокола в дневннка за входяща кореспонденция на
ОУ„Св. Св. Кирнл и Методнй" - гр.Елхою н да го качн иа интернет сграницата на
Учвлището.

IIo точка 2 от Дневвия ред председатепят предосrави думата на директора ыа
учвлището госпожа Атанасова да даде разяснення и поясневня свързанв с представення
график на дейностите за осигуряване за безвъзмездво ползваие за учебната 201812019
roднна на учебвици u учебнн комплекти от ученвците в I, II u IV клас н на учебняцн за
учениците в V u VI клас. Госпожа Атанасова подчерта, че според графика на дейностяте

общняските училища трябва да подадат заявка за учебници и учебни комплектн до
съответната община н съотвепннте нздателсгва в срок до 23.02.2018 годнва и в срок до
16.03.2018 г. да се сключат догоюрн за досrавка на избраввте учебиици и учебни
комллекти. След разглеждане на графика ua дейноститс членовете на обществевня сьвет
преминаха към разгледжане ва lpeia точка от диевння ред.
По точка 3 от Дневниа ред предссдатслят предоставв думата на директора на
училището госпожа Атанасова да даде разяснення и пояснепя свързани с представення
актуапизнрав Етичен кодекс на учипищнаrа обппiост.
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След разглеждане актуат+зирання Етячен кодекс порадв изчерпваве на дневння ред
председателя закрн sаседаннето на Обществення сьвет към ОУ„Св. Св. Кирнл и Методий"
- гр.Елхово.

Неаазделна чаrг от ппотокола са :

1.
2.

Прнсъствен спвсък на участввци в заседавнето на Обществен сьвет към ОУ„Св.
Св. Кврил в Методоай" - гр.Елхово;
СЪиськ с избракитс от учвтелвте на ОУ„Св. Св. Кирил н Методий" - гр.Елхово

учебинци н учебвн комплектв за безвъзмездно ползване от децата и ученвдите
през учебната 201812019 годива.

З.

Графнк на дейпостнте за оскгуряване за безвъзмездао ползване за учебната
2018/2019 roднна на учебници и учебин комдлектн от ученицате в I, II u IV

4.

клас в на учебници за ученяцяте в V u VI клас.
Акryапвзиран Етичеи кодекс на училищната общност.

Председател :.....:.~
/Милена

