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П Р О Т О К О Л  № 1 

 

Днес, 20.09.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо 

основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 6 члена. Присъстваха 

и г-н Димитър Алексиев – директор на училището, г-жа Наталия Жечева – зам.-

директор АД, г-жа Стефанка Григорова – председател на училищното настоятелство и 

г-жа Царина Куюмджиева – старши учител в прогимназиален етап. Събранието е 

легитимно и може да се проведе. Протече при следния  

дневен ред: 

1.Обсъждане на въпроса за въвеждане на ученически униформи във II – VII 

клас. 

2.Обсъждане предприемането на стъпки по ограничаване използването на 

мобилна техника от страна на учениците по време на образователния процес. 

2. Разни. 

 

Така предложеният дневен ред беше приет с 6 гласа „За”. „Против” и 

„Въздържал се” нямаше. 

 

По точка първа от дневния ред г-н Димитър Алексиев сподели с 

присъстващите, че има интерес от страна на родителите на учениците във втори и трети 

клас за въвеждане на униформи. Сподели идеята за провеждане на анкета  сред 

родителите на учениците от II – VI клас, свързана с въвеждането на униформи и във II – 

VII клас. Срокът за провеждане на анкетите е до май 2019 година. За да се въведат 

униформите, трябва да има съгласието на 60 – 70 % от родители на учениците в 

начален етап и около 40 – 50 % на учениците в прогимназиален етап. Г-жа Радостина 

Радева – старши учител в прогимназиален етап заедно с две ученички представи 

вариант на униформи, който техните родители са поръчали, различен от този на I клас.  

               На въпроса на г-жа Елина Драгиева „Как ще изглежда анкетата?“, г-н 

Алексиев отговори, че в нея ще има въпроси за желана цветова гама, фирма – 

производител, от какви елементи да се състои униформата и др. Г-жа Параскева Колева 

предложи да има зимна и лятна униформа. Г-жа Елина Драгиева предложи да се 

направи само някакъв елемент с логото на училището, напр. вратовръзка, шалче, фишу 

и обърна внимание и на финансовата страна, т.е. може да има родители, които няма да 

могат закупят цялата униформа, и тук се спомена за модел на взаимопомощ между 

учениците, т.е. ако има такива деца, съучениците да подпомогнат закупуването на 

униформата на съответния ученик. Г-н Алексиев изясни, че униформата не е 

задължителна, а по желание на родителите.  

               По точка втора от дневния ред г-н Димитър Алексиев информира 

присъстващите, че е проведена консултация с юристи и няма как да се забрани на 



учениците да носят телефони в училище. Затова той предложи това да стане чрез 

призоваване на родителите учениците в училище да носят по- обикновени телефони и 

да се ограничи, дори забрани ползването им по време на часовете. 
              По точка трета от дневния ред г-н Димитър Алексиев запозна 

присъстващите с информация относно текущия ремонт на сградата на IОУ“Христо 

Ботев“. Отбеляза, че има пропуски, отстраняването на които ще е за сметка на 

училището. А относно оградата към центъра, тъй като не е включена в проекта, ще се 

изпарти докладна до кмета на община Търговище. Сподели, че ще кандидатстваме по 

програма „Америка за България“. 

           

              Предложената Информация по дневния ред беше приета с 6 гласа „За”. 
„Против” и „Въздържал се” нямаше. 

           

 

След приключване на разискванията Общото събрание взе следните  

решения: 

 

1. Да се направи проучване под формата на анкета за мнението на родителите 

на учениците от II – VI клас относно въвеждане на ученически униформи. 

               2. Приемат без възражения предложението за призоваване на родителите  да се 

носят по-обикновени телефони и да не се използват в часовете. 

3. Приемат без възражения предоставената информация за текущия ремонт на 

сградата на IОУ“Христо Ботев“. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито. 

 

 

 

 

Изготвил: ......................                           Председател на ОС: ..................... 

    /Пламена Пенчева/                                   /Елина Драгиева/ 


