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№  04 
за  проведено  засецание  на  обществения  съвет  към  ОУ  „Иван  Вазов" - Русе  

На  26.03.2020 г., се  проведе  дистанционна  среща, в  изпълнение  на  чл. 267, ал. 1, чл. 269, ал. 
1, т. 4, т. 8 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование  на  обществения  съвет  към  ОУ  
„Иван  Вазов". 

На  събранието  присъстваха  всички  седем  члена  на  обществения  съвет. 

Председателят  на  Обществения  съвет  - господин  Стоян  Янев, предложи  следния  дневен  ред: 
1. Представяне  на  бюджета  на  училището  за  2020 година  за  становище; 
2. 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  
учениците  в  I, II и  V,VI клас  за  учебната  2020/2021 година; 

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

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

По  nърва  точка  от  дневния  ред  бе  представено  разпределението  на  делегирания  бюджет  на  
училището  за  2020 година. 

Решение: Членовете  на  Обществения  съвет  излизат  със  становище, за  одобрение  на  бюджета  
на  ОУ  „Иван  Вазов" за  2020 година. 

По  втора  точка  от  дневния  ред  беше  разгледан  изборът  на  учителите  за  познавателни  
книжки, учебници, учебни  комплекти, автори  и  издателства  за  учебна  2020/2021 г. 

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, 
втори, пети  и  шести  клас  за  учебната  2020/2021 година. 

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

Миглена  Модра 	 д-р  инж. Стоян  Янев  


