
ПРОТОКОЛ № 2 

                    Днес, 11.01.2017 г. от 16.30 ч. се проведе заседание на обществения съвет 
към ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“. Присъстваха 4 от основните членове на съвета. В 
заседанието участваха  Т. Тюркеджиева – директор на училището и Т. Илиева – старши 
учител. Протоколчик на заседанието бе Т. Илиева. 

              Дневен ред : 

1. Становище на ОС по училищния план-прием за 2017/2018 учебна година. 

              Г-н Добрински, председател на обществения съвет поясни, че материалите по 
дневния ред са предоставени предварително на членовете на съвета. Той одобрява 
предложението на съвета. Даде думата на Т.Тюркеджиева за допълнителни пояснения. 

              Т. Тюркеджиева разясни, че тази година съгласно ЗПУО основно образование 
завършват два випуска – след 7 клас – за първи път  и след 8 клас – последен випуск. 

ПС  е преценил, че е целесъобразно дейността по приема да се насочи и към двата 
випуска както с традиционни за училището специалности, така и с една по-нова. ПС 
предлага за прием  паралелки, както следва:  

За ученици с основно образование след завършен 7 клас – 2 паралелки с курс на 
обучение 5 години: 

- Компютърна техника и технологии с разширено изучаване на английски език – 26 
ученици; 

- Електрообзавеждане на транспортна техника с разширено изучаване на английски 
език – 26 ученици. 

За ученици с основно образование след завършен 8 клас – 2 паралелка с три 
специалности с курс на обучение 4 години 

- Електрообзавеждане на производството – 13 ученици. 

       Електрообзавеждане на транспортна техника – 13 ученици. 

- Компютърна техника и технологии – 26 ученици. 

     Училището разполага с необходимите кадри и база за обучение по предложените 
специалности. Разработва се база за част от обучението по специалност 
„Електрообзавеждане на транспортна техника“ , свързана с придобиване на 
правоспособност на водач на МПС категория В. 

      Г-жа Найме Емин одобрява предложението на педагогическия съвет. 

      



                    След гласуване предложения план-прием за 2017/2018 учебна година бе 
одобрен – 3 гласа „за“ и 1 „въздържал се“. 

Заседанието на обществения съвет се произнася със следната становище за план-
приема: 

 Да бъдат предложени за прием  за 2017/2018 учебна година  традиционните 
специалности за училището, по които се осъществява обучение – 

За ученици с основно образование след завършен 7 клас – 2 паралелки с курс на 
обучение 5 години – две специалности: 

- Компютърна техника и технологии с разширено изучаване на английски език – 26 
ученици; 

- Електрообзавеждане на транспортна техника с разширено изучаване на английски 
език – 26 ученици. 

За ученици с основно образование след завършен 8 клас – 2 паралелка с курс на 
обучение 4 години с три специалности: 

- Електрообзавеждане на производството – 13 ученици. 
- Електрообзавеждане на транспортна техника – 13 ученици 
- Компютърна техника и технологии – 26 ученици. 

 

 

 

       Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 

Председател:                                                                           Протоколчик: 

    Петко Добрински                                                                          Таня Илиева 

 


