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Вх. № 1024/11.03.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ №3 

от заседание на Обществения съвет 

по Закона за предучилищното и училищното образование, 

Днес, 10.03.2022 г., се проведе заседание на Обществения съвет на ОУ „Иван 

Вазов“ гр. Силистра по искане с изх. рег. № 149/01.03.2022 г. на директора – Росица 

Трендафилова. 

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Дава становище по училищния план – прием през учебната 2022 – 2023 г.; 

2. Съгласуване на учебниците І, ІV  и История и цивилизации за V клас. 

 

Г-жа Трендафилова - директор на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистраm, представи г-жа 

Ралица Михайлова, която зае мястото на подалата си отвод Розалина Скорчелиева. На 

мястото на новия председател г-жа Милена Георгиева е избрана г-жа Ивайла Николова, 

като член на   Обществения съвет. След представянето им съветът продължи своята 

работа по така обявения дневен ред. 

 

По т.1 Г-жа Трендафилова, запозна членовете на Обществения съвет със  

училищния план – прием през учебната 2022 – 2023 г. Въпроси не бяха поставени и се 

премина към гласуване: 
 

По   „ЗА“ – 7 
 

По  „ПРОТИВ“ - 0 
 

По „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
 

По т. 2. Г-жа Р. Георгиева – ЗДАСД запозна членовете на Обществения съвет със списъка 

на учебниците и учебните комплекти за І, ІV и История и цивилизации за V клас. Всички 

членовете се запознаха подробно с така направения избор от учителите и поради липса на 

въпроси се премина към гласуване по т.2 : 

 

По   „ЗА“ – 7 
 

По  „ПРОТИВ“ -0 
 

            По „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

Обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“, град Силистра дава своето положително становище по т. 1 

от дневния ред за училищния план – прием през учебната 2022 – 2023 г. и по т.2 съгласува избора на  

учебници и учебни комплекти за І, ІV и История и цивилизации за V клас. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието приключи своята рабата и беше закрито. 

 

Председател: /п/                                                                       Протоколчик: /п/                                                                             

            /Милена Георгиева/                                                                /Елка Петрова / 


