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Днес , 02.07.2019 г.на основание чл.25,ал.1, от Правилник за създаването ,устройството

и дейносrга на обществените съвети към детските градини и училищата се проведе
заседание на Обществения съвет със следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на становище относно Училищните учебни планове на учениците от I, II,

III, IV, V, VI , VII клас за учебната 2019-2020 г.
Инф .внася :председателя

~

2.Приемане на ежегодния отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на
училището
Информацията внася:директорът на училището
3.Приемане на отчета на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков" за второ тримесечие ,
т.е. до 30.06.2019 г.
Информацията внася :счетоводителят на училището

4.Приемане на становище относно избора от учителите на учебниците и учебните
комплекти за четвърти клас за учебната 2019/2020 г. , които се предоставят за
безвъзмездно ползване на учениците
Информацията внася : председателят на Общ.съвет
Предложения за промяна на дневния ред не посrьпиха.
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 rрадини 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 училището , Н.Златева
Всички присъстващи членове на обществения съвет са получили материалите за
заседанието и са запознати с тяк .Материалите включват :

•
•
•
•

Училищните учебни планове на учениците от I, II, III, IV, V, VI, VII класове за
учебната 2019-2020 г.
Отчет на директора за изпълнение на Стратегията за развитие на училището за
учебната 2018/2019 г./ ъм края на учебните занятия/
Отчет на бюджета на ОУ „Петко Р .Славейков" от 01.04.19 г. до 30.06.2019 г.( т.е.
за второ тримесечие на 2019 г.)
Протоколи от заседания на МО на учителите , от които е видно какъв е избора
на учителите на учебниците и учебните комплекти за четвърти клас за учебната
2019/2020 г. , които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците

По първа точка от дневния ред думата бе дадена на Председателя , който представи

Училищните учебни планове на учениците от I, II, III, IV, V, VI , VII класове за
учебната 2019-2020 г. В обсъждането се включиха всички присъстващи като

подчертаха, че Училищните учебни планове на учениците от I, II, III,IV, V, VI, VII
класове за учебната 2019-2020 г. са съобразени с нормативната уредба .В часrта Б и В
на УУП са взети желанията на учениците и техните родители .

Училищните учебни планове на учениците от I, II, III, IV, V, VI , VII класове за
учебната 2019-2020 г.се подложиха на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против" , 0 гласа
„въздържали се".
По втора точка от дневния ред г-жа Христоскова запозна членовете на обществения

съвет с отчета за изпълнение на Стратегията за развитие на училището . Председателят
на Общественият съвет разясни на членовете на съвета голямото значение на
Г-жа Тахова изрази притеснение от засилващите се
стратегическия документ.

миграционни пътувания на много семейства , както и от все по намаляващият брой
ученици , които се записват в училището. Това ще окаже негативно влияние върху
дългосрочните планове за развитие на училището , смята г-жа Тахова. Но е похвanно ,
че училището полага усилия за привличане на ученици , колкото и малко да са те в
общината : чрез академията за първокласници , която се провежда цял месец, чрез
множество извънкласни дейности , чрез спортни занимания , чрез иновативни подходи
на работа при преподаване , чрез привличане на ученици от други общини . Отчета за
изпълнение на Стратегията за развитие на училището се подложи на гласуване : 5 гласа
„за", 0 гласа „против" , 0 гласа „въздържanи се".
По трета точка от дневния дед счетоводителката запозна членовете на обществения

`-'

съвет с отчета на бюджета за второто тримесечие .Г-жа Стоянова изрази мнение , 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 .
Отчета на бюджета на ОУ „Петко Р. Славейков" за второ тримесечие , т.е. до 30.06.2019
г. се подложи на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа „против" , 0 гласа „въздържали се".
По четвърта точка от дневния ред думата бе дадена на Председателя , който

представи предоставените от директора на училището протоколи на МО на начanните
учители , от които е видно какъв е избора на учителите за учебници за учениците от
четвърти клас за учебната 2019/2020 г.В протоколите присъстват учебници на
различни издателства , което е предположение , че изборът е направен въз основа
качествата на учебниците , а не на лобистки интереси .
Предложенията на учителите се подложиха на гласуване : 5 гласа „за", 0 гласа
„против" , 0 гласа „въздържanи се".
~

След направените разисквания по дневния ред, Обществения
прие следните решения :

съвет гласува и

1 . Съгласува Училищните учебни планове на учениците от I, II, III,IV , V,VI , VII
класове за учебната 2019-2020 г.
2.Приема отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на училището за учебната
2018/2019 г.
3.Приема отчет на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков" за второ тримесечие , т.е. до
30.06.2019 г.

4.Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти за четвърти
клас за учебната 2019/2020 г. , които се предоставят за безвъзмездно ползване на
учениците
След обсъждане на въпросите от дневния ред и приемане на решенията, заседанието на
Обшествения съвет бе закрито .
Протоколчик : . . . . . . . . . . . . . . .
/М.Илязова/
Председател :. . . . . . . .I. . . . . ...
/Б.Стамболиева/
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СПИСЪК

на членовете на обществения съвет, съгласно чл .25, ал.1 от Правилник за
създаването ,устройството и дейносrга на обществените съвети към детските градини и
училищата —
Списъкът е неразделна част от Протокол Ns 11 /02.07.2019 г
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