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Днес  , 06.03.2020 г .на  основакие  чл .25,ап .1, от  Правилншс  за  сьздаването ,устройсгвото  
и  дейностга  на  обществените  съвети  към  детските  градини  и  училищата  се  проведе  
заседание  на  Обществения  съвет  със  следния  

ДНЕВЕН  РЕД : 

I .Прнемале  на  становнще  за  разпределенне  на  бюджета  по  дейпосrи  и  размера  на  
капиталовите  разходн , сьгласно  чл .16, ал .1, т.4 от  Правиликк  за  сьздаване  , устройство  
и  дейността  на  обществените  съветн  към  детските  градник  и  училшщата  и  сьгласуване  
предложението  на  директора  за  разпределение  на  преходния  осnтьк  от  бюджета  за  
2020 г. , съгласно  чл .16, ал .1, т.5 от  Правилвик  за  създаване  , усгройство  и  дейност rа  на  
обществеикте  съвети  към  детскитс  градинв  н  училящата  

Ииф .внася  :директора  на  училището  
2.Приемане  на  становище  относно  план  приема  в  ОУ  „Петко  Р .Славейков" гр . Пещера  на  
ученици  в  първн  и  пети  клас  за  учебната  202012021 г , определен  в  глава  N, раздеп  I от  
Наредба  №  1 0/0 1 .09.201 6 г . за  оргаешзация  на  дейиостите  в  учнлищна ro обраsоваеше , съгласно  
чт .1 б, ал .1, т .10 от  Правилник  за  създаване  , устройство  и  дейностга  на  обществените  сьвети  
кьм  детските  градини  и  училнщата  

Инф .внася :дирекгорът  на  училището  

З . Приемане  на  сгановище  относно  избора  от  учитсгште  на  учебикцнге  н  учебикте  
комплекти  за  първн  клас , вторн  клас, петх  клас  н  шести  клас  на  уче&ната  2020/2021 r., 
които  се  предоставят  за  безвъзмездно  ползване  на  учениците , съгласно  чл .1б , ал .1, т.8 
от  Правилиик  за  сьздаване  , усчройство  и  дейността  на  обществените  сьвети  към  
детските  градини  н  училищата  

Инф .внася :председателя  

Предложення  за  лромяна  на  дневния  ред  не  лостъпиха . 
Диеваият  ред  бе  гласуван  н  прнет : „sa"- 5, „въздържали  се" — няма , „против " — няма . 

На  основаане  чл.24 от  Правялника  за  създаването , устройството  и  дейност rа  на  
Обществените  съветя  кьм  детските  градини  и  училищата  на  заседанието  присъства  и  
дирекгорът  на  училището  , П .Христоскова  
На  основанне  чл .23, ал .3 от  Правилника  за  сьздавапето , устройството  и  дейностга  на  
Общественнте  съветк  към  детските  градини  и  училишата  на  заседанието  присьства  н  
счетоводителят  на  училището , Н .Златева  

Всичкн  прнсъстващи  са  получили  материапите  за  заседаннето  и  са  запознати  с  тях . 
Материалите  включват : Бюджет  на  училището  за  2020 г. 

План -прием  за  първн  u пети  клас  за  учебната  2020/2021 г; 
Протоколи  от  заседаикя  на  МО  на  учителите  , от  конто  е  видно  

какъв  е  избора  им .  за  учебници  за  учениците  от  първи , втори , пети  и  шести  клас  за  
учебната  2020/2021 г . 



По  пъава  точка  от  диевния  аед  директорът  залозна  членовете  на  обществения  
съвет  с  разпределение  на  бюджета  по  дейносги  н  размера  на  капитanовите  разходи  за  
2020 т . 
Днректорът  обяснн  , че  преходният  остатьк  е  плануван  пропорцнонално  по  разходнвте  
параграфн  на  бюджета  . 
С  оглед  сгремглавото  намаляване  на  ученвците  преходниа  остатьк  е  един  добър  знак  за  
управлениего  аа  бюджета  и  дава  тлътка  спокойсгвне  за  2020 г. Г-жа  Н .Златева  увери  , 
че  средствата  се  раsходват  целесьобразно  н  прозрачво . Работата  с  общината  , като  
първостеленем  разпоредител  с  финансовите  средсгва  е  непрекъсната  , лолзотвориа  . 
Прилага  се  системата  за  фикансово  управление  и  контрол . 
Бюджета  на  ОУ  „Петко  Р . Славейков " за  2020 г. и  предложението  на  директора  за  
разпределение  на  средствата  от  преходния  остатьк  , като  част  от  бюджета  за  2020 г. се  
подложн  на  гласуване : 5 гласа  „за", 0 гласа  „против " , 0 гласа  „въздържали  се". 

По  втоаа  точка  от  дwевниа  nед  д}•мата  бе  дадена  на  директора , който  предсгавн  
Училипп +ия  плаи  прием  на  учеинци  за  обучение  в  първи  и  пети  клас  в  ОУ  „Петко  
Р .Славейков " гр . Пешера  за  учебната  2020/2021 г .В  обсьждането  се  включниа  всичкн  
присъстващн  като  подчертаха , че  План - приема  отговаря  на  действащата  нормативна  
уредба . Директорът  иsнесе  данни , от  конто  се  разбра  , че  ще  е  трудно  да  се  направи  
парапелка  на  максимума  в  лърви  клас  , защото  децага  за  първн  клас  в  грдцскн  мащаб  са  
много  мадко  . Към  момента  има  заявена  устни  желавня  от  родите rште  на  16 ученика  да  
залишат  децата  си  за  първи  клас  в  учwшщето  u още  2-3 , конто  още  ве  са  решили . За  
пети  клас  плануваме  да  ваправим  две  паралелки , но  си  даваме  сметка  , че  това  ще  бъде  
много  трудно . Тази  година  в  училището  ни  ще  завършат  начален  етап  24 
ученици .Нацяваме  се  да  продължат  при  нас  обученнето  си  в  пети  клас . Очакваме  да  
дойдат  ученици  от  НУ  „М .Каролидн " , както  а  от  НУ  „М .Кумамов ", което  е  изцяпо  
ромско .Предвнд  създадения  в  последмите  roдннн  интерес  към  училището  ни  от  гр . 
Брацигово  очакваме  и  ученици  от  гр . Брацигово . Създацена  е  комисия  , която  вече  
работи  по  списъци re на  терен  с  родителите  и  ученицате  . 
Училищння  план  -прием  се  подложи  на  гласуване : 5 гласа  „за", 0 гласа  „против " , 0 
гласа  „въздържали  се". 	 % 

IIo таета  точка  от  дневниа  реп  mrnfaтa бе  дадена  на  председателя  , който  представи  
предоставения  от  директора  на  училището  протоколи  на  МО  на  начагшите  учителите  , 
иа  МО  на  учителите  по  хуманитарни  науки  и  на  МО  на  учителите  по  природни  науки  
от  които  е  видно  какьв  е  избора  на  учителите  за  учебикцн  на  учевиците  от  първи , 
втори , пети  и  шесги  клас  за  учебната  2020/2021 г.В  протокола  присьстват  учебници  на  
различни  издателства  , което  е  предположение  , че  изборът  е  направен  въз  основа  
качествата  на  учебииците  , а  не  на  лобисткн  интересн . Председателят  предложи  Общ . 
сьвет  да  се  довери  на  избора  на  учителхте . 
Предпоженията  на  учителите  за  избор  на  учебмици  се  подложвха  на  гласуване : 5 гласа  
„за", 0 гласа  „протхв " , 0 гласа  „въздържали  се". 

След  направените  разисквания  по  дневння  ред , Общеrгвениа  rьвет  гласува  и  
прие  следиите  ретення : 
1 .Съгласува  разпределение  на  бюджета  по  дейности  и  размера  ва  капиталовате  
разходи , съгласно  чл .16, ап .1, т.4 от  Правилник  за  създаване  , устройство  и  дейностга  
на  обществените  съвети  към  детските  градини  и  учялмщата  м  предложението  на  
директора  за  разпределение  на  лреходния  осгатьк  от  бюджета  за  2019 г. , съгласно  
чл .16, ал .1, т.5 от  Правилник  за  сьздаване  , устройство  и  дейносгга  на  обществените  
съвети  към  детските  градини  и  учхлищата  
2. Съгласува  план  приема  в  ОУ  „Петко  Р .Славейков " гр . Пещера  за  учебната  2020/2021 
г , определен  в  глава  IV, раздел  1 от  Наредба  Ns10/01.09.2016 г. за  организация  на  



дейносгите  в  училишното  обрааование , сьгласно  чл .1 б, ал .1, т.10 от  Правилннк  за  
еъздаване  , устройство  и  дейно L•тта  на  обществените  съвети  хъм  детските  граднни  н  
Училнщата  
З . Съгдасува  мзбора  на  учителите  от  методическите  обединения  за  учебниците  и  
учебните  комплекти  за  първи , втори , пети  и  шеств  клас  за  учебната  2020/2021 г., 
които  се  предосгавят  за  безвъзмездно  полsване  на  ученмците  , сьгласно  чл .16, ал .1, т.8 
от  Правилник  за  създаване  , устройство  и  дейностга  на  обществените  съветн  към  
детските  градини  и  училищата  

След  обсъждане  на  въпросите  от  дневиия  рсд  и  приехане  на  решеиията , засецанието  на  
Обшествения  съвет  бе  закрито . 

Ilротоко 	 . 
/С .Батаклиева / 

Председател :... . 	. 1  
/Х . 	ре.шсо  

Г1 



СТАНОВИЩЕ  
НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  СЪВЕТ  

КЪМ  ОУ  „ПЕТКО  Р .СЛАВЕЙКОВ " ГР . ПЕЩЕРА  

Относно : Избора  от  учителите  на  учебниците  н  учебните  комплекгн  за  първи , втари , 
пети  и  иіести  клас  за  учебната  202012021 г. , които  се  предоставят  за  безвъзмездно  
ползване  на  учениш rre 

Госпожо  Директор , 
Общественнят  съвет  към  ОУ  „Петко  Р .Славейков " с  Протокол  N25 106.03.2020 г. от  
заседавне  на  съвета , взе  следното  решение : СЪГЛАСУВА  Избора  от  учителите  на  
учебниците  и  учебните  комплектн  за  първи , втори , петн , шести  клас  за  учебвата  
2020/2021 г. , които  се  предоставят  за  безвъзмездно  лолзване  на  ученицнте  , съгласно  
чл .1б, ап .1, т .8 от  Правилник  за  създаване  , устройство  и  дейностга  на  обществените  
съвети  към  детските  градини  и  училищата  

, 

Председател  на  ОС :.../. 
релко  
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СТАНОВИЩЕ  ~ 

НА  ОБЩЕЕТВЕНИЯ  СЪВЕТ  

към  ov „пЕтко  Р .слАвЕйков °` гР . пвщЕРА  

Относно :Бюджет  на  ОУ  „Петко  Р . Славейков " 2020 r. 

Госпожо  Директор , 
1.Общественият  съвет  към  ОУ  „Петко  Р .Славейков " с  Протокол  N95 06.03.2020 г . взе  
следното  решение : СЪГЛАСУВА  разпределеиието  ка  бюджета  по  дейности  и  раsмера  
на  капиталовите  разходн  на  ОУ  „Петко  Р . Славейков " за  2020 г., съгласно  чл .1 б, ал .1, 
т .4 от  Правилник  за  създаване  , устройетво  и  дейносrга  на  обществените  еъвети  към  
детските  rрадини  и  учялищата  и  предложението  на  директора  за  разпределенне  па  
преходния  остатък  от  бюджеrд  за  2019 г. , съгласио  чл .16, ап.1, т.5 от  Правилник  за  
създаване  , устройство  и  дейносиа  на  обществените  сьвети  към  детските  градиии  н  
училнщаrа  

Председател  на  ОС :..~~ ..... ....... 
7  /Х .Ого  кова/ 
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СТАНОВИЩЕ  
НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  СЪВЕТ  

КЪМ  ОУ  „ПЕТКО  Р .СЛАВЕЙКОВ " ГР . ПЕЩЕРА  

Отиосио : У9ИЛИЩЕН  ПЛАН -ПРИЕМ  за  учебната  202012021 год . определен  в  глава  
четвърта , раздел  1 от  Наредба  Ns10 от  01.09.2016 г. за  организадия  на  дейностите  в  
училнщното  образоваине  

Госдожо  Директор , 
Общественият  съвет  кьм  ОУ  „Петко  Р .Славейков " с  Протокол  Ns5 106.03.2020 г. взе  
следното  решение : СЪГЛАСУВА  УЧИЛИЩЕН  ПЛАН -ПРИЕМ  за  учебиата  202012021 
тод . съгласно  чл .1б , ал .1, т.10 от  Правилник  за  създаване  , устройство  и  дейностга  на  
обществените  сьветн  кьм  детсните  градини  а  училищата  

Председател  на  ОС :... . . ....:. ~ : . ..... 
/Х .Ото  елковal 



•'~ ~ 	Основно  учвлище  „Петко  Рачов  Славейков "- гр . Пещера , 
ул . „Трети  март" Ns3, й  035016-21-33, е-маil:ои  slaveikovl~a,,abv.b2 

СIIИСЪК  

на  членовете  на  обществеиня  съвет , на  основание  чл .25, ап .1 от  IIравилник  за  
създаването ,Устройството  и  дейностга  на  общественитс  сьвети  към  детските  градини  и  
училищата  
Списькьт  е  неразделна  част  от  Протокол  N?5/0б.03.2020 г  

Ns по  ред  Име , амилия  одии  
1 Х  истина  Ого 	ова  
2 Севда  Батаклиева  
3 Саб  и  Илязов  
4 Невена  А  на  д  
5 Алн  Чещмеджиев  


