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П Р О Т О К О Л 

№ 2 

 

         Днес, 11.10.2017 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.Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на IОУ “Христо Ботев“ 

гр.Търговище по чл.269, ал.1, т.1 от ЗПУО. 

         2.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 отчет за 

изпълнение на Стратегията за развитие на IОУ “Христо Ботев“. Представи 

реализираните дейности през учебната година, които са подчинени на ГЛАВНИТЕ 

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА на училището: 
         - Поддържане на високо качество на процеса на обучение и постигане на ДОС 

чрез различни образователни иновации. 

         - Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

         - Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на предприемаческа култура и  различни компетенции по различните 

учебни предмети, и развитие на умения за учене през целия живот. 

         - Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за обучение чрез активни дейности. 

         - Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

         - Обновяване на материалната база и  сградния фонд чрез допълнително 

финансиране. 

          Обясни, че УЧИЛИЩНИТЕ ПОЛИТИКИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ са насочени към: 

І. Поддържане на високо качество и ефективност на училищното образование и 

възпитание за удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 

учениците и нарастващата взискателност на родителите. 

ІІ. Утвърждаване на училището като привлекателна образователна, културна и 

спортна територия и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива, 

предприемачество  и творчество. 

ІІІ. Осигуряване на спокойна и защитена атмосфера за работа и общуване. 

ІV. Взаимодействие с родителската общност като трета страна в ОВП. 

V. Прием на ученици, обхват и задържане в училище. 

           VІ. Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно 

обучение и контрол. 

          VІІ. Обновяване, поддържане и съхраняване на МТБ. 



         VІІІ. Ефективна управленска дейност. 

          

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

          След приключване на разискванията Общщественият съвет взе следните  

решения: 

 

         1.Приема без възражения Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на I ОУ 

“Христо Ботев“ гр.Търговище. 

          

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

Изготвил: Пламена Пенчева                               Председател на ОС: Елина Драгиева 

        

 

 


