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Вх. № ОС-01-1069/09.09.2021 г.  

ПРОТОКОЛ № 1 от 09.09.2021 г. 

 на обществен съвет към ОУ „Димитър Талев” гр. Пловдив 

Днес, на 09.09.2021 г.  беше проведено  заседание на обществен съвет към ОУ „Димитър Талев“ в 

он лайн среда. 

Предварително на имейла на ОС бяха изпратени материалите по дневния ред. 

I. Дневен ред: 

1. Съгласуване на УУП през учебната 2021/2022 г. на ОУ „Димитър Талев“. 

2. Прилагане модел 1:1 във II г от учебна 2021/2022 г. 

3. Приемане и допълнение на Правилника за дейността на училището в условия на 

Covid 19, разпределение на класни стаи, образователна среда и спазени изисквания. 

 

II. Присъствие и отсъствие на членовете на Обществен съвет 

 Присъствието им е отразено в присъствен списък  Приложение №1, неразделна част от 

настоящия протокол. Заседанието се счита за редовно, присъстват повече от половината 

от членовете на ОС. 

 

III. Обсъждания и решения по точките от дневния ред 

Първа точка от дневния ред: Съгласуване на УУП през учебната 2021/2022 г. на ОУ 

„Димитър Талев“. 

Членовете на обществения съвет имаха възможност предварително да разгледат 

предоставените УУП за учебната 2021/2022 г.  

Общественият съвет съгласува така предоставените УУП. 

Премина се към гласуване: 
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Гласували ЗА –  6  

Против и въздържали се – няма. 

Решение №1 : Членовете на ОС съгласуваха  УУП през учебната 2021/2022 г. на ОУ 

„Димитър Талев“. 

Премина се към следваща точка от дневния ред 

Втора точка от дневния ред: Прилагане модел 1:1 във II г от учебна 2021/2022 г. 

 

Членовете разгледаха предоставените материали за модел 1:1. В него са изложени целите, 

свързани с методите на преподаване, очакваните резултати, учебна програма и учебно 

съдържание. 

Премина към гласуване: 

Гласували ЗА – всички 6 члена 

Против и въздържали се – няма. 

Решение №2: ОС дава положително становище относно прилагането модел 1:1 във II г от 

учебна 2021/2022 г. 

Премина се към следващата точка от дневния ред. 

Трета точка от дневния ред: 1. Приемане и допълнение на Правилника за дейността на 

училището в условия на Covid 19, разпределение на класни стаи, образователна среда и 

спазени изисквания. 

Правилника за дейността на училището в условия на Covid 19 беше предоставен на членовете на 

ОС. Същият е предоставен на родителите чрез публикуване в сайта на училището. Класните 

ръководители са длъжни да информират учениците и техните родители чрез електронният 

дневник или родителка среща за правилника. 

 

Премина се към гласуване за приемане и допълнение  на Правилника: 

Гласували ЗА – всички 6 члена 

Против и въздържали се – няма. 



3 Протокол от дейността на ОС 

. 
 

Решение №3: ОС Приеха  Правилника за дейността на училището в условия на Covid 19, 

разпределение на класни стаи, образователна среда и спазени изисквания. 

Премина се към следващата точка от дневния ред. 

Четвърта  точка от дневния ред: Решение на ОС за участие на училището в проект 

„Иновации в действие“ 

Добрият пример от предишните участия на училището по НП „Иновации в действие“ утвърди 

положителната нагласа на членовете на ОС за участие в проекта и тази година. 

Решение №4:ОС  приеха за участие на училището в проект „Иновации в действие“. 

 

 

 

 

 

Други въпроси, обсъждания и предложения нямаше. Поради изчерпване на всички точки по 

дневния ред заседанието беше закрито. 

Приложения: 

Приложение №1: Присъствен списък 

Приложение №2: Правилник за дейността на училището в условия на Covid 19 

Приложение №3: УУП 2021/2022 г. 

 

 

Протоколчик на ОС: /п/ 

/Стефка Манахилова/ 

 

Председател на ОС:/п/ 

/Елена Попова/ 


