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ПPOTOKOЛ № 3/15.02.2022 г.
HA ЗACEДAHИE HA OБЩECTBEH CЪBET
KЪM OY „ХРИСТО БОТЕВ" — С. KAMБYPOBO

Днес, 15.02.2022 г. в Кметство с.Камбурово, се проведе Заседание на членовете на
Обществения съвет в изпълнение на чл.143, ал.1 от ЗПУО. Присъствака следните
членове:
1. Юбейдет Исмаилов
2. Асие Расимова Хюсеинова
3. Никал Халилова Мекмедова
4. Гюлшен Зюфтиева Османова
5. Хафизе Руканова Мекмедова
6. Здравка Динчева - директор
Гост: Юзел Османова- зам.директор
Заседанието протече no предварително обявения от председателя дневен ред,както
следва:

ДHEBEH РЕД:
1. Училищен План-прием 2022/2023 година
2. Други

Пo т. 1 от дневния ред Здравка Динчева, директор на OY с.Камбурово представи
информация за училйщния- план — прием 2022/2023 г., след което даде думата за
мнения, становища и предложения no разглежданата точка.
Г-н Исмаилов сподели, че е направен анализ за броя на подлежащите ученици, които
ще бъдат записани през идната учебна година в първи клас. Бяка разгледа.ни и
обсъдени:
График на дейностите no npueM;
Необкодими документи за записване;
Критерии;
Избираеми учебни часове;
Факултативни учебни часове;
Организация no дейностите.
B съответствие с решенията взети на педагогически съвет, подаването на заявления и
записването на учениците ще се извършва в оповестените срокове според посочените
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критсрии. Щс cc сформира сдна паралслка първи клас C избирасми учсбни часовс —
Български сзик и литсратура и Матсматика. При наличис на по-голям брой подадсни
заявлсния,училищсто щс сформира до 1 паралслка допълнитслно. При достатьчсн
брой заявлсния можс да сс сформира група за факултативни избирасми часовс.
Поссщснисто на ГЦOYД и допълнитслния час за спортни дсйности осмислят
свободното врсмс на учсницитс и изграждат срсда на довсрис мсжду учсници и
учитсли, намалявайки напрсжснисто и агрссията.
По т.2 изказвания нс послсдваха.

Слсд провсдсно гласуванс за одобряванс на училищния план-присм 2022/2023
година сс получиха слсднитс рсзултати:
Брой гласовс "за"- 7 броя
Брой гласовс "против"- 0 броя
Брой гласовс „въздържал сс"- 0 броя
Ha основанис на рсзултатитс от провсдсното гласуванс, Общсствсния съвст към
училищсто взс слсднитс
РЕШЕИИЯ:
1. Одобрява и присма училищния план-присм 2022/2023 година.

Слсд изчсрпванс на днсвния рсд, зассданисто на общсствсния съвст към OY «Христо
Ботсв» с.Камбурово сс закри.

Прсдссдатсл: Юбсйдст Исмаилов
У
подпис)
Изготвил протокола: Хафизс Руханова
(пoдпиc)
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До Директора
на ОУ"Христо Ботев"
с.Камбурово

CTAHOBИЩE
От Обществения съвет на ОУ"Христо Ботев"
Относно:Училищният план-прием no чл.143 ал.lна ЗПYO за 2022/2023г
Становището е изготвено на основание чл.269ал.1т.10 oт ЗПYO и чл.l6ал.1 т.б и т.10
от ПCYДOC към детските градини и училищата и съгласуване на заседание на OC с
Протокол .

от 15.02.2022г

Съгласно чл.142 ал.1 и ал.2и чл.143 ал.1 oт ЗПYO учениците се приемат в общинските
училища в първи клас на определените oт училищния план-прием места npu условията

и реда на Наредба №10 за opraнизaциятa на дeйнocтитe в yчилищнoтo oбpaзoвaниe и
съобразно предоставеното решение на Педагогическия колектив oт ОУс.Камбурово,
приет на заседание на Педагогическия съвет с Пpoтoкoл ' /1 5.02.2022г. Общественият
съвет- разгледа приемната процедура за учениците в първи клас през учебната
2022/2023г, която включва:
График на дейностите no прием
Необходимите документи за записване
Критерии за записване
Факултативни избираеми учебни часове
Избираеми учебни часове в 1клас

Организация no дейностите
Става ясно,че в съответствие с решенията,взети от Педагогическия съвет,подаването на
молби/заявления и записването на децата се извършва в оповестените срокове според
посочените критерии за сформирането нa :
1 паралелка Първи клас с избираеми учебни часове български език и литература и
математика.При подадени по-roлям брой заявления,училището ще сформира до 1 паралелка
допълнително.
При наличие на достатьчен брой подадени заявления могат дa се сформират rpynu no
факултативни избираеми часове no ралични предмети.

Посочената от училището възможност за посещение на ГЦOYД и допълнителен час за спортни
дейности е успешна форма за осмисляне на свободното време и изграждане на среда на доверие
между учителите и учениците.Това намалява напрежението и агресията сред тях и приучва
учениците да работят заедно,което в по-късен етап ще позволи успешната им личностна
реализация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Общественият съвет на OY с.Камбурово,дава положително становище no училищния планприем за 2022/2023 г съгласно чл.143 ал.1 на ЗПYO и в изпълнение на чл. l бал.1 т.10 oт
Правилника за създаване ,устройствотои дейностга на обществените съвети към детските
градини и училищата.
Счита ,че представените oт Педагогическият колектив на OY с.Камбурово решения,отговарят
на изискванията визирани в разпоредбите на чл.41 an. 1 ,чл.42 ,чл.43 и чл.45 an. I от Наредба №10
за организацията на дейностите в училищното образование за осъществяване на приема в първи
и пети клас.
Общественият съвет на OY с.Камбурово очаква при подадени пo-roлям бро заявления
училището да сформира допълнителна паралелка.
I 5.02.2022г

Председател на OC при OY с.Камбурово:
/ЮбейдетlИсмаилов/

