
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 

№ 3 

 

                Днес, 10.03.2021 г., в изпълнение на чл.267, ал.1 от ЗПУО и във връзка с издадена заповед 

на МЗ за извънредно положение, се проведе онлайн гласуване на Обществения съвет при Първо 

основно училище «Христо Ботев» град Търговище. В онлайн гласуването участваха 6 члена.  

         

                1. Съгласуване на избор на учебниците/учебните комплекти за I клас, III клас и VII клас за 

учебната 2021/2022 година, направен от учителите, които преподават по учебните предмети в 

съответния етап. 

                2. Разглеждане и вземане на становище за училищния план – прием за I и V клас за 

учебната 2021/2022 година. 

                 

              Така предложеният дневен ред беше приет с 6 гласа „За”, „Против” и „Въздържал се” 

нямаше. 

 

              По точка първа от дневния, съгласуване на избор на учебниците/учебните комплекти за I 

клас, III клас и VII клас за учебната 2021/2022 година, направен от учителите, които преподават по 

учебните предмети в съответния етап. Информацията беше изпратена до членовете за запознаване и 

съгласуване. 

 

По точка първа от дневния ред г-н Димитър Алексиев Разглеждане и вземане на 

становище за училищния план – прием за I и V клас за учебната 2020/2021 година. Информацията 

беше изпратена до членовете за запознаване и даване на становище. 

I клас  

 4 паралелки  - по 24 ученици във всяка паралелка – 96 ученици. 

 

V клас  

 4 паралелки -  по 24 ученици във всяка паралелка – 96 ученици. 

               
               Предложената Информация по дневния ред беше приета с 6 гласа „За”, „Против” и 

„Въздържал се” нямаше. 

 

След приключване на разискванията Общественият съвет взе следните решения: 

1.Съгласува направеният избор на учебниците/учебните комплекти за I клас, III клас и VII 

клас за учебната 2021/2022 година, направен от учителите, които преподават по учебните предмети в 

съответния етап. 

2. Даде положително становище за училищния план – прием за I и V клас за учебната 

2021/2022 година. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

Изготвил: Пламена Пенчева                               Председател на ОС: Елина Драгиева 

  

 

 


