
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ "ГРАД ВАРНА 
град Варна ул."Козница" №1 тел.052-74-16-42 

вх.№... MkJj.L J В?. 

ПРОТОКОЛ 
№3 

От заседание на Обществен съвет към ОУОтец Паисий"- Варна, 
създаден със заповед №РД-07-367/10.03.2017г.. на директора на 

училището. 

Днес 21.02.2018г. в 14,00ч. в стая №205 в сградата на училището се 
проведе заседание на Обществен съвет към ОУ"Отец Паисий" град Варна. 

На заседанието присъстваха, както следва: 
С право на глас: 

1. Светлана Христова - представител на финансиращия орган 
2. Емилия Събинова Алдинова - председател на Обществен съвет 
3. Гинка Йорданова Желязкова - член на Обществен съвет 
4. Емилия Борисова Тодорова - член на Обществен съвет 
5. Юлия Ахмед Ариф - член на Обществен съвет 

Без правЬ на глас: 
1. Силвия Григорова - Директор на ОУ"Отец Паисий"Варна 
2. Мариета Каменова -Зам.директор на ОУОтец Паисий"Варна 
3. Искра Неделчева - Зам.директор на ОУОтец Паисий"Варна 
4. Стоянка Цонева - председател на МО на класните ръководители 

Дневен ред: 
1. Избор на учебници за учебната 2018/2019 година 
2. Разни. 

За така предложения дневен ред присъстващите членове 
гласуваха единодушно с „да". 

След запознаване на присъстващите с приложените документи, 
свързани с дневния ред се пристъпи към обсъждане: 

По т.1 от дневния ред се изрази мнението, че избора на учебниците, 
учебни тетрадки и учебните помагала за 1ви клас, допълнителен брой 
учебници, учебни тетрадки за II клас, учебни тетрадки за IV клас и 



допълнителен брой учебници за VI клас за учебната 2018/2019 година е 
правилен и съобразен с възможностите на децата и учениците в 
училището, които са трудно владеещи Български език. За Шкл. И VII клас 
предстои процедура по избор. 
По т.2 от дневндя ред нямаше постъпили въпроси. 

След приключване на разискванията, Председателя призова 
членовете да пристъпят към гласуване. 

С 5 гласа „за" Обществения съвет към ОУ"Отец Паисий" прие 

1. Съгласува избора на учебниците, учебни тетрадки и учебните 
помагала за 1ви клас, допълнителен брой учебници, учебни тетрадки за II 
клас, учебни тетрадки за IV клас и допълнителен брой учебници за VI клас 
за учебната 2018/2019 година. Съвета смята, че избора е правилен и 
съобразен с възможностите на децата и учениците в училището, които са 
трудно владеещи Български език.. 

следното 
Р Е Ш Е Н И Е 

Председател: 
/Емилия Алдинова, 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ'ТРАД ВАРНА 
град Варна ул."Козница" №1 тел.052-74-16-42 

С Т А Н О В И Щ Е 

на Обществен съвет 
към ОУ"Отец Паисий"- Варна, създаден със заповед №РД-07-

367/10.03.2017г. на директора на училището. 

Днес 21.02.2018г. в 14,00ч. в стая,№205 в сградата на училището се 
проведе заседание на Обществен съвет към ОУ"Отец Паисий" град Варна. 

Членовете на Обществен съвет към ОУ"Отец Паисий"- Варна, 
единодушно изразяват мнението си, че избора на учебниците, учебни 
тетрадки и учебните помагала за 1ви клас, допълнителен брой учебници, 
учебни тетрадки за II клас, учебни тетрадки за IV клас и допълнителен 
брой учебници за VI клас за учебната 2018/2019 година е правилен и 
съобразен с възможностите на децата и учениците в училището, които са 
трудно владеещи Български език.. 

Председател:. .СИ'.. 
/Емилия Алдинова/ 


