
ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ИВАИ  ВА3ОВ" 
Град  Русе, ул. „Пеrьр  Берон" №  20 

ПРОТОКОЛ  
№  02 

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

Днес  26.03.2019 г., в  18,30 часа  в  учителската  стая  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  щестима  членове  на  обществения  съвет  и  г-жа  Теодора  Йорданова  
- директор  на  училището. 

Веички  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  бюджета  на  училището  за  2019 година  за  становище; 
2. Представяне  на  училищен  план  - прием  за  първи  и  пети  клас  за  2019/2020 учебна  година  за  
становище; 
3. Съгласуване  на  избраните  от  учителите  в  училището  познавателни  книжки, учебници  и  учебни  
комплекти, които  се  предоставят  за  безвъзмездно  ползване  на  децата  в  подготвителните  групи  и  
ученици.те  в  I и  V клас  за  учебната  2019/2020 година; 
4. Други  

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

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

По  първа  точка  от  дневния  ред  бе  дадена  думата  на  г-жа  Ц. Ненкова  - главен  счетоводител  на  
училището, която  представи  пред  присъстващите: 
✓ Разпределението  на  делегирания  бюджет  на  училището  за  2019 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  допълиителни  средства; 
- Получените  целеви  средства  по  дейности; 
- Разпределението  на  паричните  средства  по  дейности  и  параграфи  за  2019 година. 

Анализиран  бе  подхода  на  разпределяне. Разяснени  бяха  мотивите  и  причините  за  това  
разпредбление . 

Решение: Членовете  на  Обществения  съвет  излизат  със  становище, за  одобрение  на  бюджета  на  
ОУ  „Иван  Вазов" за  2019 година  без  забележки. 

По  вторп  точка  от  дневния  ред  Директорът  на  училището  г-жа  Т. Йорданова  обясни, че  
съгласно  чл. 42 от  Наредба  №  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. 

Ръководството  на  училището  е  направило  проучване  на  база  предоставени  списъци  от  
ЕСГАРОН  за  броя  на  учениците  подлежащи  на  записване  в  първи  клас  в  определения  за  училището  
район  за  предстоящата  2019/2020 учебна  година. Констатирано  е, че  в  него  адресни  регистрации  имат  
около  70 ученици  подлежащи  на  записване  в  първи  клас, включително  и  децата  живеещи  в  село  
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Басарбово. В  следствие  на  което  се  излиза  с  предложение, план  - приема  на  ученици  в  първи  клас  за  
предстоящата  2019/2020 учебна  година  да  бъде  три  паралелки. 

Във  връзка  с  горецитираната  Наредба  в  следващите  няколко  учебни  години, директорът  на  
училището  в  сътрудничество  с  Община  Русе  трябва  да  създаде  необходимите  условия  - 
полудневната  организация  на  учебния  ден  да  се  осъществява  преди  обяд. Липсата  на  учебна  база  за  
осъществяване  на  едносменен  режим  на  обучение  в  училището  налага  намаляването  на  броя  на  
обучаваните  паралелки. Предвижда  се  това  да  се  осъществи  посредством  намаляване  на  броя  на  
паралелките  в  първи  и  пети  клас  - поради  наблюдаваната  от  няколко  години  тенденция  за  намаляване  
на  учениците, в  следствие  приемането  им  в  други  училища  след  завършен  четвърти  клас. 

Решение: Членовете  на  Обществения  съвет  излизат  със  становище: 
✓ Одобряват  осъществяването  на  приема  на  ученици  в  първи  и  пети  клас  в  три  паралелки  за  

учебната  2019/2020 година; 

По  трета  точка  от  дневния  ред  думата  бе  дадена  на  госпожа  Теодора  Йорданова  - директор  
на  училището, която  представи  пред  присъстващите  избраните  от  учителите  и  одобрени  с  протокол  
№  9/26.03.2019 г. на  педагогически  съвет, познавателни  книжки, учебници, учебни  комплекти, 
автори  и  издателства: 

За  подготвителна  rрупа  за  учебна  2019/2020 г. 
Издателство  Клет  България  ООД  приемник  на  „Булвест  - 2000" ООД  

№  ЗАГЛАВИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ  

1 Вики  и  Ники  - познавателна  книжка  по  Български  език  и  литература  

2 $ики  и  Ники  - познавателна  книжка  по  Математика  

3 Вики  и  Ники  - познавателна  книжка  по  Околен  свят  

4 Вики  и  Ники  - познавателна  книжка  по  Музика, Изобразително  изкуство, Конструиране  и  
технологии  

№  Учебен  предмет  Издателство  Авторски  колектив  Учебник, тетрадка  

1 Български  език  и  
литература  

Клет  България  ООД  
/ИК  „Анубис"/ 

Стойка  Здравкова, 
Теодора  Власева, 
Румяна  Тунева  - 
Христова, 
Таня  Драган  

Буквар  
Читанка  
Учебна  тетрадка  по  
писане: 
№  1 предбуквен  етап, 
№  2 - буквен  етап  
№  3 - следбуквен  етап  
Учебна  тетрадка  към  
читанка  

2 Математика  Клет  България  ООД  
/„Булвест  - 2000" 
ООД/ 

Мариана  Богданова, 
Мария  Темникова  

Математика  
Учебна  тетрадка  по  
математика  №  1, 2 и  3 

3 Околен  свят  Клет  България  ООД  
/„Булвест  - 2000" 
ООД/ 

Ваня  Петрова, 
Елка  Янакиева, 
Йорданка  
Първанова, 
Радостина  Стоянова  

Околен  свят  
Учебна  тетрадка  по  
околен  свят  

4 Музика  Клет  България  ООД  
/„Булвест  - 2000" 
ООД/ 

Елисавета  
Вълчинова  - 
Чендова, 

Музика  
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№  Учебен  предмет  Издателство  Авторски  колектив  Учебник, тетрадка  
Пенка  Марчева, 
Ваня  Ангелска, 
Теодора  Ват  

~ 

5 Изобразително  
изкуство  

Клет  България  ООД  
/ИК  „Анубис"/ 

Бисер  Дамянов, 
Огнян  Занков, 
Даниела  Маркова  и  
др. 

Изобразително  
изкуство  

6 Технологии  и  
предприемачество  

Клет  България  ООД  
/ИК  „Анубис" и  
„Булвест  - 2000" 
ООД/ 

Николай  Цанев, 
Геновева  Йотова, 
Дочка  Кючукова  и  
др. 

Технологии  и  
предприемачество  
Албум  с  приложения  
и  материали  

1 История  и  Клет  България  ООД  Васко  Арнаудов, Цв. 
цивилизация  ИК  „Анубис" ООД  Цветански  и  

колектив  

Директорът  разясни, че  съгласно  Постановление  №  79 от  13.04.2016 година  за  осигуряване  на  
безвъзмездно  ползване  на  познавателни  книжки, учебници  и  учебни  комплекти, одобрените  
познавателни  книжки  за  децата  от  подготвителните  групи  и  учебници  за  учениците  от  първи  клас  се  
предоставят  за  една  година  за  ползване  и  не  се  възстановяват, всички  останапи  учебници  са  със  срок  
на  ползване  три  учебни  години. 

Тя  обясни  също  така, че  предстоят  дейности  за  избор  и  осигуряване  на  учебници  и  учебни  
комплекти  за  учениците  от  IV клас, като  това  ще  стане  след  приключването  на  процедурата  за  
оценяване  и  одобряване  на  проекти  на  учебници  и  учебни  комплекти, открита  със  Заповед  РД  09- 
11 /08.01.2018 година  на  Минисrьра  на  образованието  и  науката. 

Членовете  на  Обществения  съвет  присrьпиха  към  гласуване, от  което  се  получиха  следните  
резултати: 
Брой  гласове  „за" - шест  
Брой  гласове  „против" - няма  
Брой  гласове  „въздържал  се" - няма  

Решение: Членовете  на  Обществения  съвет  излизат  със  становище, за  съгласуване  на  избраните  
от  учителите  в  училището  познавателни  книжки, учебници  и  учебни  комплекти, които  се  
предоставят  за  безвъзмездно  ползване  на  децата  в  подготвителните  групи, учениците  в  първи  и  пети  
клас  за  учебната  2019/2020 година. 

По  четвърта  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: 

 

Царина  Ненкова  
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