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ПPOTOKOЛ № 4/14.03.2022 г.
HA ЗACEДAHИE HA OБЩECTBEH CЪBET
KЪM OY „ХРИСТО БОТЕВ" - С. KAMБYPOBO

Днес, 14.03.2022г. в OY „Христо Ботев" с.Камбурово, в изпълнение на чл.267 ал.1 от
ЗПYO се проведе заседание на Обществения съвет, на което присъстваха следните
членове:
1. Юбейдет Исмаилов
2. Асие Расимова Хюсеинова
3. Никал Халилова Мехмедова
4. Гюлшен Зюфтиева Османова
5. Хафизе Руханова Мехмедова
6. Здравка Динчева - директор
Гост: Юзел Османова- зам.директор

Заседанието протече no предварително обявения от председателя дневен ред,както
следва:

ДHEBEH РЕД:
1. Разглеждане на предложенията на учителите за учебници и учебни комплекти за
учениците от първи до седми клас за учебната 2022/2023 година.
2. Други.
Ho т. 1 oт дневния ред директорът на училището г-жа Динчева запозна членовете с
предложенията на-учителите.
Госпожа Динчева обясни, че oт първи дo четвърти клас учениците работят с
учебниците на издателство «Просвета»София АД. Учителите са избрали за първи, втори
и четвърти класове същото издателство.

Гocпoдин Исмаилов изрази мнението, че учителите са преценили правилно и
одобрява избора им на учебници.
След проведено гласуване за одобряване на учебници се получиха следните
резултати:
Брой гласове "ЗА" - 7 броя
"Против" - 0 броя Брой гласове
„Въздържал ce" - 0 броя
Пo т. 2. От дневния ред,г-н Исмаилов даде думата за мнения и предложения. Такива не
посгьпиха.

Ha основание на резултатите от проведеното гласуване, Обществения съвет към
училището взе следните РЕШЕНИЯ:
1. Одобрява избора на учителите за учебници и учебни комплекти за учениците за
учебната 2022/2023 година.
След изчерпване на дневния ред,заседанието на обществения съвет към OY „Христо
Ботев" с.Камбурово се закри.

Председател: Юбейдет Исмаилов

Изготвил протокола: Хафизе Руханова
(пoдпиc)
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на ОУ"Христо Ботев"
с.Камбурово

CTAHOBИЩE
От Обществения съвет на ОУ"Христо Ботев"с.Камбурово
Относно: съгласуване избора от учителите в училището no чл. 164, an. 2 от ЗПYO на
учебниците и учебните комплекти за учебната 2022/2023г

Становището е изготвено на основание чл.269 ал. lт.8 и чл.164 ал.2 от ЗПYO

и чл.1б

an. 1 т.8 от ПCYДOC към детските градини и училищата и съгласуване на заседание на
~l
OC с Протокол
от 14.03.2022г
Съгласно чл. 162. (1),(2)(3) За всяка учебна година министьрът на образованието и
науката утвърждава списък на познавателиите книжки, учебниците и . учебните
комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното
образование,а списъкът се публикува на, официалната интернет страница на
Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година.
Познавателните книжки и учебниците, които не са включени в списъка, не може да се
използват в систел3цга на нредучилищното и училищното образование
Съгласно Чл. 164. (1),(2) B системата на предучилищното и училищното образование
се осигуряват за безвъзмездно ползване познавателии книжки, учебници и учебни
комплекти при условия и no ред, определени oт Министерския съвет. Учебниците и
учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се
избират от учителите, които преподават no учебния предмет в съответния етап от
степента на образование в дадено училище. Писмените Предложения на учителите са
~
приети с решение на Педагогически съвет с Протокол, .от 14.03.2022г
Общественият съвет разгледа предложенията им за избор на учебници и учебни
комплекти за учебната 2022/2023г .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Общественият съвет на OY с.Камбурово,дава положително становище no избора на
учебници и учебни комплекти за 2022/2023г съгласно чл.164 ал.2 от ЗПYO

и чл.16

ал.2 т.8 от Правилника за създаване , устройството и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата.
Счита ,че представените от Педагогическият колектив на OY с.Камбурово решения,

отговарят на изискванията визирани в HAPEДБATA

за познавателните книжки,

учебниците и учебните помагала.
Председател на OC при OY с.Камбурово:. '.. . ..
/Юбейдет Исмаилов/

