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за  проведено  заседание  на  обществения  съвет  към  ОУ  „Иван  Вазов " - Русе  

Днес  23.02.2017 г ., в  18,00 часа  в  дирекцията  на  ОУ  „Иван  Вазов " - Русе , в  изпълнение  на  чл . 
267, ал . 1 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование , се  проведе  заседание  на  
обществения  съвет  към  ОУ  „Иван  Вазов ". 

На  събранието  присъстваха  четирима  членове  на  обществения  съвет  и  г-жа  Теодора  Йорданова  
— директор  на  училището . 

Всички  присъстващи  на  заседанието  членове  на  обществения  съвет  са  регистрирани  в  
присъствения  списък , който  е  неразделна  част  от  настоящия  протокол . 

Председателят  на  Обществения  съвет  — г-н  Стоян  Янев , предложи  следния  дневен  ред : 
1. Представяне  на  проект  на  бюджет  на  училището  за  2017 година  за  становище ; 
2. Представяне  на  училищен  план  - прием  по  чл . 143, ал . 1 за  2017/2018 учебна  година  за  становище ; 
3. Други  

Дневният  ред  бе  приет  след  гласуване , както  следва : 
Гласували  „ЗА" — четирима  
Гласували  „ПРОТИВ " — няма  
Въздържали  се  — няма  

Заседанието  протече  по  обявения  от  председателя  на  обществения  съвет  дневен  ред , както  
следва : 

17о  първа  точка  от  дневния  ред  бе  дадена  думата  на  г-жа  Ц . Ненкова  — главен  счетоводител  на  
училището , която  представи  пред  присъстващите : 
✓ Размера  и  разпределението  на  средствата  от  установеното  в  края  на  предходната  година  

превишение  на  посrьпленията  над  плащанията  по  бюджета  на  училището  за  2017 година  
/преходен  остатък /. Тя  в  подробности  цитира  от  кои  дейности  и  от  къде  точно  са  реализирани  
съответните  остаrьци . Изяснено  бе , че  в  състава  на  преходния  остаrьк  на  училището  са  
запегнали  целеви  средства , реализирани  собствени  приходи  и  неусвоен  държавен  трансфер  за  
2016 година . Целевите  средства  включват  остаrьци  от  средства  по  проекти  — ,,Подобряване  
качеството  на  обучение  в  средищните  училища  чрез  въвеждане  на  ЦОУП " по  ОП  „Развитие  на  
човешките  ресурси  2007 - 2013", „Развитие  на  способностите  на  учениците  и  повишаване  на  
мотивацията  им  за  учене , чрез  дейности , развиващи  специфични  знания  и  умения  и  
компетентности  — ,,Твоят  час" по  ОП• „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж ", 
Национална  програма  „ИКТ  в  образованието ", проект  по  реда  на  ПМС  129 на  МС  от  2000 г . за  
физическото  възпитание  и  спорта , целеви  средства  за  учебници  и  учебни  помагала , работно  и  
представително  облекло  на  персонала . 
Присъстващите  бяха  запознати  с  начина  на  разпределение  на  средствата  от  преходния  
остатък  в  бъдещия  бюджет  на  училището  за  следващата  2017 година  по  дейности  и  параграфи , 
съгласно  Единната  бюджетна  класификация . Анализиран  бе  подкода  на  разпределяне . 
Разяснени  бяха  мотивите  и  причините  за  това  разпределение . 

✓ Разпределението  на  делегирания  бюджет  на  училището  за  2017 година  - Ц . Ненкова  представи  
пълни , ясни  и  разбираеми  данни  относно : 

- Получените  средства  по  формулите  за  разпределение  на  единен  разходен  стандарт  за  
ученик  и  от  предвидените  допълнителни  средства ; 

- Получените  целеви  средства  по  дейности ; 
- Разпределението  на  паричните  средства  по  дейности  и  параграфи  за  2017 година . 

Анализиран  бе  подхода  на  разпределяне . Разяснени  бяха  мотивите  и  причините  за  това  
разпределение . 
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Ретение : Членовете  на  Обществения  съвет  излизат  със  становище , за  съгласуване  на  
разпределението  на  средствата  от  установеното  в  края  на  предходната  година  превишение  на  
посrьпленията  над  плащанията  по  бюджета  на  училището  за  2017 година  и  за  одобрение  на  проекта  
на  бюджета  на  ОУ  „Иван  Вазов " за  2017 година  без  забележки . 

По  втора  точка  от  дневния  ред  Директорът  на  училището  г-жа  Т . Йорданова  представи  
мотивирано  предложение  за  план  — прием  на  ученици  в  първи  клас  за  учебната  2017/2018 година  да  
бъде  три  паралелки . Тя  обясни , че  съгласно  чл . 42 от  Наредба  Ns 10 от  01.09.2016 г . на  МОН  
училищният  план  — прием  се  определя  от  директора  въз  основа  на  анализа  на  броя  на  учениците  в  
населеното  място , училищната  мрежа  и  държавния  образователен  стандарт  за  физическата  среда  и  
информационното  и  библиотечно  осигуряване  на  учениците  и  съобразно  информационната  система  и  
стратегия  на  общината . И  пак  съгласно  същата  Наредба  в  срок  до  началото  на  2020/2021 учебна  
година  директорът  на  училището  в  сътрудничество  с  Община  Русе  трябва  да  създаде  необкодимите  
условия  полудневната  организация  на  учебния  ден  да  се  осъществява  преди  обяд . 

Поради  липса  на  база  за  осъществяване  на  едносменен  режим  на  обучение  се  налага  намаляване  
на  броя  на  учениците , въпреки  големия  интерес  от  страна  на  родителите  за  обучение  в  ОУ  „Иван  
Вазов ". 

Г -жа  Йорданова  запозна  присъстващите  с  графика  за  прием  на  ученици  в  първи  клас  за  
учебната  2017/2018 г., утвърден  от  Кмета  на  Община  Русе . Също  така  обясни , че  е  определен  по- 
разширен  район  за  прием  на  първокласници  в  сравнение  с  предходната  година . 

Директорката  изказа  притеснения , че  намаляването  на  паралелки  в  училището  ще  доведе  до  
затруднения  в  приема  и  неудовлетвореност  на  много  родители . 

Решение : Членовете  на  Обществения  съвет  излизат  със  становище : 
✓ Не  одобряват  намаляването  на  приема  на  ученици  в  първи  клас  за  учебната  2017/2018 година , 

поради  големия  интерес  от  страна  на  родителите  за  обучение  на  децата  им  в  ОУ  „Иван  Вазов ". 
Установено  бе  мнение , че  с  намаляване  на  приема  се  ограничава  правото  на  личен  избор  на  
родителите . Препоръчват  приема  на  първокласници  да  бъде  осъществен  в  четири  паралелки  за  
учебната  2017/2018 г .; 

✓ Подкрепят  осъществяването  на  двусменен  режим  на  обучение  в  училището . Показателно  е , че  
той  се  приема  от  родителите  и  не  представлява  проблем  за  тях . Доказателство  за  това  е  
доброволния  им  избор  на  ОУ  „Иван  Вазов" за  училище  за  техните  деца , имайки  предвид  
двусменния  режим  на  обучение  в  училището  към  настоящия  момент . 

По  трета  точка  се  проведе  кратка  дискусия  относно  следващото  заседание  на  Обществения  
съвет  — темите  и  времето  му  на  провеждане . 

Поради  изчерпване  на  дневния  ред  заседанието  на  обществения  съвет  към  училище  ОУ  „Иван  
Вазов" бе  закрито . 

~ 

ПРОТОКОЛЧИК : 
	 ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

Цар  Ненко 	 Стоян  Янев  
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