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ПРОТОКОJI Ns3
14.02.2018 г.
Днес , 14.02.2018 г.на основание чл.25,ал.1, от Правилник за създаването ,устройството

и дейносrга на обществените съвети към детските rрадини и училищата се проведе
заседание на Обществения съвет със следния
ДНЕВЕН РЕД:

_

~
1 .Приемане на становище относно план приема в ОУ „Петко Р .Славейков" гр. Пещера

на ученици в nърви и пети клас за учебната 2018/19 г , определен в глава IV, раздел I
от Наредба Ns 1 0/0 1 .09.20 1 6 г. за организация на дейностите в училищното образование,
съгласно чл .1 6, ал.1, т.10 от Правилник за създаване , устройство и дейносrга на
обществените съвети към детските градини и училищата
Инф .внася :председателя

2. Приемане на становище относно избора от учителите на учебниците и учебните
комплекти за първи клас на учебната 2018/2019 г. , които се предоставят за
безвъзмездно ползване на учениците , съгласно чл .16, ал.1, т.8 от Правилник за
създаване , устройство и дейностга на обшёствените Gъвети към детските градини и
училищата
Инф .внася : председателя
З .Приемане на становище за разпределение на бюджета по дейности и размера на
капиталовите разходи, съгласно чл.16, ал .1, т.4 от Правилник за създаване , устройство
и дейносrга на обществените съвети към детските градини и училищата и еъгласува
предложението на директора за разпределение на преходния остаrьк от бюджета за
2017 г. , съгласно чл .16, an.1, т.5 от Правилник за създаване , устройство и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата
Инф . внася :директора на училището
~

Предложения за промяна на дневния ред не постъпиха.
Дневният ред бе гласуван и приет: „за"- 5, „въздържали се" - няма, „против" - няма.
На основание чл .24 от Правилника за създаването , устройството и дейносrга на
Обществените съвети към детските градини и училищата на заседанието присъства и
директорът на училището , П. Христоскова
На основание чл .23, ал .3 от Правилника за създаването , устройството и дейносrга на
Обществените съвети към детските градини и училищата на заседанието присъства и
счетоводителят на училишето , Н .Златева
Всички присъстващи са получили л~ атериanите за заседанието и са запознати с тях .
Материалите включват : План-прием за първи и пети клас за учебната 2018/2019 г;
Протокоп от заседания на МО на началните учители , от които е видно какъв е избора
на учителите за учебници за учениците от първи клас за учебната 2018/2019 г.; Бюджет
на училището за 2018 г.
По пъnва точка от дневния ред думата бе дадена на Председателя , който представи
Училищния план прием План на ученици за обучение в първи и пети клас в ОУ
„Петко Р .Славейков" гр. Пещера за учебната 2018/19 г .В обсъждането се включиха
всички присъстващи като подчертаха, че План- приема отговаря на действащата
нормативна уредба. Директора изнесе данни от които св разбра , че ще е трудно да се
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направи паралелка на максимума в първи клас , защоти децдта sa ііьриn п.,іа ь і уад~лri
мащаб са много малко . Към момента има заявени устни желания от родителите на 15
ученика да запишат децата си за първи клас в училището и още 5-6 , които още не са
решили .
За пети клас се очаква да дойдат деца основно от Нц „М . Куманов" , което е изцяло

ромско . Така , че втората паралелка най-вероятно ще е изцяло с ромски
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ученици .Директорът подчерта , че формирането и на тази парanелка ще е трудно ,
защото децата са малко. Създадена е комисия , която вече работи по списъците на терен
с родителите и учениците .
Училищния план -прием се подложи на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против" , 0
гласа „въздържanи се".
По вто n а точка от дневния ред думата бе дадена отново на председателя , който
представи предоставения от директора на училището протокол на МО на началните
учителите , от който е видно какъв е избора на учителите за учебници на учениците от
първи клас за учебната 2018/2019 г.В протокола присъстват учебници на различни
издателства , което е предположение , че изборът е направен въз основа качествата на
хчебниците , а не на лобистки интереси .
Предложенията на учителите се подложиха на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа
„против" , 0 гласа „въздържали се".
По трета точка от дневния ред директорът запозна членовете на обществения съвет
с разпределение на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2018 г.
Директорът обясни , че преходният остаrьк е плануван пропорционanно по разходните
параграфи на бюджета и същият няма да бъде използван за капиталови разходи .
С оглед стремглавото намаляване на учениците преходния остаrьк е един добър знак за
управлението на бюджета и дава глътка спокойствие за 2018 г. Г-жа Н.Златева увери ,

че средствата се разходват целесъобразно и прозрачно . Работата с общината , като
първостепенен разпоредител с финансовите средства е непрекъсната , ползотворна
Прилага се системата за финансово управление и контрол .
Бюджета на ОУ „Петко Р. Славейков" за 2018 г. и предложението на директора за
разпределение на средствата от преходния остаrьк , като част от бюджета за 2018 г. се
подложи на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против" , 0 гласа „въздържanи се".
След направените разисквания ио дневния ред, Обществения съвет гласува и
прие следните решения :
1.Съгласува план приема в ОУ „Петко Р .Славейков" гр . Пещера за учебната 2017/18 г ,

определен в

глава IV, раздел I от Наредба N210/01.09.2016 г. за организация на

дейностите в училищното образование , съгласно чл .16, ал .1, т.10 от Правилник за

създаване , устройство и дейносrга на обществените съвети към детските градини и
~

училищата

2. Съгласува избора от началните учители на учебниците и учебните комплекти за
първи и клас за учебната 2018/2019 г. , които се предоставят за безвъзмездно ползване
на учениците , съгласно чл.16, ал.1, т.8 от Правилник за създаване , устройство и
дейносrта на обществените съвети към детските градини и училищата
З .Съгласува разпределение на бюджета по дейности и размера на капиталовите
разходи , съrласно чл .16, ал .1, т.4 от Правилник за създаване , устройство и дейностга
на обществените съвети към детските градини и училищата и предложението на
директора за разпределение на преходния остаrьк от бюджета за 2017 г. , съгласно
чл .16, ал .1, т.5 от Правилник за създаване , устройство и дейносrга на обществените
съвети към детските градини и учіiлищата
След обсъждане на въпросите от дневния ред и приемане на решенията, заседанието на
Обшествения съвет бе закрито .
Протоколчик :. . . .
Илязова/
Председател :. .
/Б.Стамб лрева/
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СПИСЪК

на членовете на обществения съвет, на основание цл .25, ап .1 от Правилник за
създаването ,устройството и дейносrга на обществените съвети към детските градини и
5 чипищата
Сnисъкът е неразделна част от Протокол N93/14.02.2018 г
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Име, амилия

1

Бойка Стамболиева

2
3
4

Ма ия Илязова
Галина Стоянова
Цветана Тахова

5

Ге гана Живкова
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