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П Р О Т О К О Л  № 5/ 26.07. 2018 ГОД.

Днес, 26. 07. 2018 год в конферентната зала на училището от 16:00 часа се състоя 
заседание на Обществения съвет

Присъстват:

40. Фикрет Гегов -  родител на ученик от XI клас, член на ОС
41. Елза Хасанова -  родител на ученик от IV б клас, член на ОС,
42. Виолета Топова -  родител на ученик от I б клас, член на ОС
43. Зейнеп М ейзинева- представител на община Хаджидимово, член на ОС
44. Сълзета Зейнева -  председател на УН;
45. Асим Имамов -  председател на СО;
46. Мехмед Имамов -  директор на училището;
47. Калинка Гайтанинчева-заместник-директор, УД;
48. Хюсеин Къдрев -  заместник-директор, АСД
49. Гюлфе Ариф -  председател на обществения съвет;1
50. Естел Узунова -  член на ученическия парламент,
51. Айлин Кокударева -  член на ученическия парламент;
52. Еляса Хасан -  председател на ученическия парламент

Заседанието протече при следния дневен ред:

I. Разглеждане и даване на становище по предложените учебници и учебни помагала, по 
които ще се обучават учениците от 3 и 7 клас за учебната 2018/2019 година

II Организационни

По точка първа от дневния ред председателят на обществения съвет -  Гюлфие Ариф 
запозна присъстващите с предложението, направено от учителите преподаващи в 3 и 7 клас за 
учебници и учебни помагала по които ще се обучават учениците през учебната 2018/2019 г

След обсъждане на предложението се взе следното решение:

Решение № 9 от 26. 07.2018 год

На основание чл. 269 ал. 1 т. 6 от ЗПУО и чл. 16 ал 1 т. 8 от Правилника за създаване, 
устройство и дейността на обществените съвети към училищата общественият съвет взе следното

решение:

Приема предложението на учителите за учебници и учебни помагала за 3 и 7 клас за учебната
2018/2019

Гласували: „ За” -  13 човека, „ Против” -  0, „ Въздържали се” -  0 човека

По точка втора от дневния ред г-жа Калинка Г айтанинчева прикани присъстващите да 
бъдат по-отговорни в насрочването на заседание на ОС и отправи молба, с която даде насоки



съгласно Правилника за организиране заседанията на обществения съвет. При невъзможност от 
присъствие на член на заседанието, председателя отправя покана към резервните членове.

След изчерпване на точките от дневния ред Заседанието на обществения съвет беше 
закрито

Председател на обществения съвет:

/ Гюлфие Ариф/

Присъстващи:

37. Фикрет Гегов -  родител на ученик от XI клас. член на ОС
38. Елза Хасанова -  родител на ученик от IV б клас, член на ОС,
39. Виолета Топова -  родител на ученик от I б клас, член на ОС
40. Зейнсп Мейзинева -  представител на община Хаджидимово, член на ОС
41. Сълзета Зейнева -  председател на Училищното настоятелство;
42. Асим Имамов -  председател на Синдикалната организация;
43. Мехмед Имамов -  директор на училището;
44. Калинка Гайтанинчева -  заместник-директор. УД;
45. Хюсеин Къдрев -  заместник-директор, АСД]
46. Естел Узунова -  член на ученическия парламент;
47. Айлин Кокударева -  член на ученическия парламент;
48. Еляса Хасан -  председател на ученическия парламент


