
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

гр. Търговище 
Ул. „Иван Вазов” 2, тел: 6 25 29, e-mail:ou_1_tg@abv.bg 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 

 

         Днес, 28.09.2017 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо 

основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 7 члена. Присъстваха 

и г-н Димитър Алексиев – директор на училището и Валентина Георгиева – 

педагогически съветник. Събранието е легитимно и може да се проведе. Протече при 

следния дневен ред: 

       1. Информация за промяна в състава на Обществения съвет към IОУ “Христо 

Ботев“ гр.Търговище съгласно чл.15, ал.1, т.1 от ПСУДОСДГУ. 

         2. Съгласуване на училищните учебни планове за I, II, V и VI клас. 

         3. Обсъждане на училищния План към Програма за превенция на ранното 

напускане на образователната система. 

         4. Обсъждане на актуализираната Програмата за предоставяне на равни 

възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в училище. 

         5. Информация за маршрутните схеми за извозване на учениците. 

         6. Разни. 

         Така предложеният дневен ред беше приет със 7 гласа „За”, „Против” и 

„Въздържал се” нямаше. 

         По точка първа от дневния ред г-н Димитър Алексиев представи информация 

за промяна в състава на Обществен съвет към IОУ“Христо Ботев“ гр.Търговище, а 

именно: поради преместването на ученик в друго училище мястото на ГЕРГАНА 

ГЕОРГИЕВА - представител на родителите се заема от резервния член БОРЯНА 

АТАНАСОВА - представител на родителите. 

         По точка втора от дневния ред г-н Димитър Алексиев запозна присъстващите с 

училищните учебни планове за I, II, V и VI клас, по които ще се обучават учениците 

през учебната 2017/2018 година и ги предложи за съгласуване. 

         По точка трета от дневния ред г-жа Елина Драгиева даде думата на Валентина 

Георгиева – педагогически съветник. Тя запозна присъстващите с училищната 

Програма за превенция на ранното напускане на образователната система и Плана за 

дейностите към нея за учебната 2017/2018 година. На въпроса на г-жа Атанасова има ли 

такъв проблем в училището г-жа Георгиева информира, че колегията работи в посока 

ранно оповестяване и превенция на причини и фактори, които могат в последствие да 

станат причина за ранно напускане на училище. В тази връзка е въведен риск – 

регистър за ученици, застрашени от отпадане. През изминалата учебна година в риск – 

регистъра са вписани трима ученици с нисък социален статус. Чрез благотворителна 

акция, организирана от ученическия съвет за набиране на средства, са подпомогнати 

техните семейства. 

         По точка трета от дневния ред г-жа Елина Драгиева отново даде думата на 

Валентина Георгиева – педагогически съветник, която информира присъстващите, че 

по смисъла на Наредбата за приобщаващо образование уязвими групи са ученици, 

диагностицирани със СОП, хронични заболявания, двигателни увреждания, ученици в 

риск, жертви на насилие, ученици с изявени дарби, деца сираци и полусираци, деца от 



различни етнически групи, деца – бежанци и др. Запозна членовете на съвета с 

Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи в училище. 

         По точка пета от дневния ред г-н Димитър Алексиев запозна присъстващите с 

маршрутните схеми за извозване на учениците. Направени са три маршрута, които да 

обхванат максимално града. Обясни също, че във всеки автобус има поне по един 

учител, който пътува заедно с учениците, а г-н Гошо Вълчев ежедневно събира 

информация от всички курсове и докладва как са минали курсовете. 

         По точка шеста от дневния ред г-н Димитър Алексиев запозна присъстващите 

с подробности около преместването на училището в сградата на III ОУ “П. Р. 

Славейков“ и ремонта на I ОУ “Христо Ботев“, а именно: началото на ремонта ще 

стартира на 05.10.2017 г. Направено е остъкляване на IV етаж на III ОУ “П. Р. 

Славейков“ на стойност 2000 лв., но такова ще се наложи и на III етаж. Направен е 

ремонта на осветителните тела и ел. инсталация на стойност 4000 лв. Разясни и схемата 

на обедното хранене на учениците – в стола се хранят около 250 ученици на три смени.  

         Валентина Георгиева – педагогически съветник предложи след приключване на 

ремонта да се организира кампания,с която родителите да помогнат при връщането в 

сградата на I ОУ “Христо Ботев“. Идеята беше приета добре от всички присъстващи.    

         Предложената Информация по дневния ред беше приета със 7 гласа „За”, 
„Против” и „Въздържал се” нямаше. 

След приключване на разискванията Общественият съвет взе следните  

решения: 

 

         1. Приема без възражения промяната в състава на Обществения съвет към IОУ 

“Христо Ботев“ гр.Търговище съгласно чл.15, ал.1, т.1 от ПСУДОСДГУ. 

         2. Съгласува училищните учебни планове за I, II, V и VI клас. 

         3. Приема без възражения училищния План към Програма за превенция на 

ранното напускане на образователната система. 

         4. Приема без възражения актуализираната Програмата за предоставяне на равни 

възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в училище. 

         5. Приема без възражения представената информация за маршрутните схеми за 

извозване на учениците. 

         6. Приема без възражения представената информация за преместването на 

училището в сградата на III ОУ “П. Р. Славейков“ и ремонта на I ОУ “Христо Ботев“ 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОС бе закрито. 

 

 

 

 

Изготвил: Пламена Пенчева                     Председател на ОС: Елина Драгиева 

  

 

 

 

 

 


