
оу«И$Ам  В  .ЗСВРуСЕ  основно  училищЕ  „ивАн  вАзов`~ 
Bx No 	 Град  Русе, ул. „Пеrьр  Берон" №  20 

'?Т^ 

ПРОТОКОЛ  №  03 
за  проведено  заседание  на  обществения  съвет  към  ОУ  „Иван  Вазов" - Русе  

На  24.03.2020 г. се  проведе  дистанционна  среща, в  изпълнение  на  чл. 269, ал. 1, т. 6 от  
Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование  на  обществения  съвет  към  ОУ  „Иван  , 
Вазов" - гр. Русе. 

В  срещата  взеха  участие  всички  седем  члена  на  обществения  съвет. 

Председателят  на  Обществения  съвет  - господин  Стоян  Янев, предложи  следния  дневен  ред: 
1. Представяне  на  училищен  план  - прием  за  първи  и  пети  клас  за  2020/2021 учебна  година  за  

становище. 

Дневният  ред  бе  приет  след  гласуване, както  следва: 
Гласувanи  „ЗА" - седем  
Гласувanи  „ПРОТИВ" - няма  
Въздържanи  се  - няма  

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

По  първа  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. 

На  база  предоставени  списъци  от  ЕСГРАОН  за  броя  на  учениците  подлежащи  на  записване  
в  първи  клас  в  определения  за  училището  район  за  предстоящата  2020/2021 учебна  година, се  
констатира, че  по  постоянен  адрес  учениците  в  района  на  ОУ  „Иван  Вазов" са  56 деца, а  по  . 
настоящ  адрес  са  68 деца. В  следствие  на  което  директорът  излиза  с  предложение, план  - приема  
на  ученици  в  първи  клас  за  предстоящата  2020/2021 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  парanелки. Предвижда  се  това  да  се  осъществи  посредством  намаляване  на  броя  на  
паралелките  в  първи  и  пети  клас  - поради  наблюдаваната  от  няколко  години  тенденция  за  
намanяване  на  учениците, в  следствие  приемането  им  в  други  училища  след  завършен  четвърти  
клас. 

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

учебната  2020/2021 година; 

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