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П Р О Т О К О Л № 5  

Дупница,  08.03.2021 година 

Днес, 08.03.2021г., от 17.30 часа в се проведе заседание на обществения съвет към 

ОУ „Христаки Павлович” град Дупница. 

Присъстват: Светла Георгиева, Таня Таскова, Петър Сотиров,  Мария Атанасова,  

Роза Янева. 

На заседанието присъства и Антоанета Николова- директор. 

Отсъстващи: Ценка Стоянова 

 

Дневен ред: 

1. Съгласуване на учебници за Подготвителна група, I, III и VII клас за учебната 

2021/2022 година 

2. Съгласуване на училищен план-прием за първи клас на учебната 2021/2022 година 
 

Заседанието се ръководи от председателя г-жа Таня Таскова. 

 
По първа точка от дневния ред думата бе дадена на директора на 

училището, която обясни, че учебниците са коментирани на заседания на 

методическите обединения и са приети от всички учители. Решението е взето след 

като са разгледани всички учебници от различни издателства, учителите са 

избрали най-подходящите според тях. 

Присъстващите единодушно се съгласиха с избора на учебници на учителите. 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се – няма по първа точка от дневния 

ред се взеха следните 

 

 



 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1: 

 
1. Обществения съвет съгласува избора на учебници на ОУ „Христаки Павлович”, 

град Дупница за учебната 2021/2022 година съответно за Подготвителна група, I, 

III и VII клас: Приложение №1 

2.   След съгласуване на заседание на Обществен съвет да се изпратят заявки 

на съответните издателства и да се уведоми Община Дупница. 

Срок: съгласно График на МОН  

Отговорник: Ю Борисова, А. Николова 

По втора точка от дневния ред - Съгласуване на училищен план-прием за 

първи клас на учебната 2021/2022 година – госпожа Николова изложи 

становището на училището, а именно – да се обяви една паралелка за първи клас 

за учебната 2021/2022 година, спазвайки изискванията на Наредба 10 за 

организация на училищното образование и Система за прием, утвърдена от Кмета 

на Община Дупница, съобразявайки се с броя деца от прилежащи на училището 

райони. 

Гласували: за - 5, против – няма, въздържали се - няма   

бе прието следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2: 

 
1. Общественият съвет съгласува приема за І клас за учебната 2021/2022 

година – 1 (една) паралелка 

2. Брой на учениците в паралелката да бъде 22 ученици 

 

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Роза Янева 
Секретар 

 

Таня Таскова 

Председател 


