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ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  "ХАДЖИ  ДИМИТbР", С.СЕЛИМИНОВО, О6ЩИНА  СЛИВЕН  
тел.045132196; GSM 0895651030; е-mail nuhd_se1s1@abv.bg  

ПРОТОКОЛ  

№3/ 15.03.2021 г. 

За  лроведеио  заседание  на  общеrгвсння  rьвст  кьм  
ОУ  „Хвјіжн  Димитьр" с. Селиминово  

Дыес, 09.01.2018т. от  15.30 часа, в  изпълнение  на  чл. 267, ал. 1 от  ЗПУО  и  чл.18, 
ал.2, т.2 във  връзка  с  чл.16, ал.2 от  Правилника  за  сьздаването, устройството  и  
дейыостга  па  ОС  към  детеките  градини  и  учнлищата, се  проведе  заседание  на  
обществения  съвет  към  ОУ  „Хаджя  Днмятьр" с. Селиминово, на  което  присъстваха: 
І. Членове  на  обществения  сьвет: 
І . Киро  Ангелов  Иванов- родител  на  ученик  от  VII кл. 
2. Донка  Стоянова  Иванова  - родител  на  ученик  от  VII кл. 
З. Гиro Иванов  йордапов- роцигел  на  ученик  от  I1I кл. 
4. Васил  Михайлов  Иванов- рлдител  на  ученик  от  IV кл. 
5. Маруся  Колева- главсн  специалист  в  кметството  с. Селиминово  
I1. Добринка  Тодорова- директор  на  ОУ  „Хаджи  Димитьр" с. Ссляминово  
Заседанието  протече  по  предварителио  обявения  от  председателя  па  обществения  съвет  
диевен  ред, както  следва: 
І. Осигуряване  на  познаватслвн  книжки, учебници  и  учебни  комплекти  за  учебната  
2021-2022 година. 
2. Запознаване  с  плаыирания  плап- прием  за  учебната  2021-2022 година. 
По  пьрва  точка  директорьт  на  училилището  г- жа  Д. Тодорова  обстойно  разясни  на  
чтеяовете  па  обществения  съвет  основанвята  и  положителните  спрани  на  избранитс  от  
училището  позпавателни  книжки, учебници  и  учебни  комплекти, по  които  ще  се  
обучават  децата  и  учеииците  през  учебна  2021- 2022 годвва. Г- н  Киро  Иванов  също  
изложи  миеинето  на  обществення  съвет  за  избора  на  учебници  и  учебни  комплекти  и  
помагanа. 
По  втора  точка  от  дыевния  ред, двректорът  заиозна  членоветс  на  Обществения  съвет  
еъс  списьиите  на  децата  родени  през  2015г. и  2016г., които  ще  иостьлят  в  ПГ  и  
учениците, които  ще  се  обучават  в  първи  и  петн  клас. Представи  примерния  брой  
ларалелки, групи, както  и  децата  и  учениците, вкточеии  в  тях  за  учебна  2020- 2021 
гоцива, както  следва: 
• I1Г- 5г. 28 деца; 
• ПГ- бг. 22 деца; 
• Първи  клас- две  паралслки- 28 ученици; 
• Пети  клас- една  паралетса- 25 ученицн. 
Ретение: 
По  т.1- с  пет  гласа  „8А", нула  „ПРОТИВ" и  нула  „В  ЬЗДЪРЖАЛ  СЕ", Обществения  
съвет  при  ОУ  „Хаджи  Димитьр" с. Селиминово  взе  решение  да  подкрепи  училището  за  
предложенитс  познавателин  книжки, учебници  и  учебни  комплекти. 
По  т.2- с  пет  гласа  „ЗА", нула  „ПРОТИВ" и  нула  „ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ", Обществсиия  
съвет  прн  ОУ  „Хаджи  Димитьр" с. Селиминово  цадоха  положитегшо  становище  по  
предложените  примерен  брой  групи, паралелки  и  деца  и  учеиици, включенн  в  тях. 



След  изчерпване  на  дневния  ред, заседаинето  на  обществения  сьвет  към  ОУ  
„Хаджи  Димитьр" с. Селимипово  се  закрв. 

Приложение  : Присъетвен  списък: 
І. 	Киро  Ангелов  Иванов- 
2. 	Донка  Стоянова  Ивагroва  - . 
З. 	Гнго  Иваплв  Йорданов- Р}~S 
4. Васил  Михайлов  Иванов-  fj,~ 
5. Маруся  Колева- ~— 
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Маруся  Колева  


