ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” – ВАРНА
бул.”Вл.Варненчик” № 80, тел : 052/460 550; 460 552 e-mail:ou.slaveykov@slaveykov.net

ПРОТОКОЛ
№9
от заседанието на Обществения съвет към
Основно училище „Петко Рачев Славейков”, Варна

Днес, 20.02.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Петко
Р.Славейков”, Варна
Присъстваха : г-жа Анета Братанова, г-н Коста Базитов, г-н Стефан Раданов, г-жа
Жулиета Милева, г-жа Стилияна Рачинска – членове на съвета, г-жа Станислава
Станева, г-жа Искра Сърмаджиева и г-жа Кремена Катева – членове на УН, г-жа Нели
Павлова – директор на училището, г-жа Камелия Гунева – ЗДАСД в училището, г-жа
Стела Раданова – главен счетоводител на училището и– представител на училищното
настоятелство
За протоколчик беше предложена и избрана г-жа Искра Сърмаджиева, която е
технически сътрудник в училището. Заседанието протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Становище по училищния план-прием за ПГ, първи и пети клас.
2. Съгласуване на училищния учебен план за първи и пети клас за учебната 2018/2019г.
3. Становище на Обществения съвет относно избора на учебници и учебни помагала за
учениците от първи клас за учебната 2017/2018 година.
4. Разни;

По т. 1
Г-жа Нели Павлова, директор на училището, представи на вниманието на членовете на
Обществения съвет и Училищното настоятелство училищния план-прием за ПГ, първи
и пети клас за учебната 2018/2019 година, групите на ЦДО, както критерии за прием в
пети клас, както следва:
План-прием


ПГ – 2 групи по 18 деца



В първи клас – 5 паралелки по 24 ученици



В пети клас – 6 паралелки по 29 ученици



ЦДО – първи клас – 2 групи; втори клас – 2 групи

Правила за прием
Критерии за подбор на кандидатите за прием в пети клас се прилагат, ако
постъпилите заявления са повече от свободните места в паралелките.
Времето на подаване на заявление за прием не е критерий за подбор.
Подборът на кандидатите се извършва въз основа на резултатите от:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика - 2017/2018 г.;
2. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 31 март 2018
г.;
3. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 28 април
2018 г.;
4. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от
IV клас – 9 юни 2018 г.;
5. НВО по математика;
6. Оценките от удостоверението за завършен начален етап на основно
образование по учебните
предмети от раздел А на учебния план.
Решение:
Членовете на Обществения съвет дават положително становище за училищния
план-прием за първи, пети и групи в ЦДО, както и правилата за прием в пети клас за
учебната 2018/2019 година.
По т. 2
Г-жа Нели Павлова, директор на училището, представи на вниманието на членовете
на Обществения съвет учебните планове и ги запозна с начина на избор на ЗИП/ИУЧ и
СИП/ФУЧ в училището. Успешна практика е изучаването на допълнително от 2 до 3
часа седмично математика от 1 до 7 клас и затова те са заложени и през учебната
2018/2019 година за всички паралелки.

Решение:
Членовете на Обществения съвет съгласуват училищните учебни планове за
първи и пети клас учебната 2018/2019 година

По т. 3
Г-жа Нели Павлова, директор на училището, представи на вниманието на
членовете на Обществения съвет за съгласуване списък с учебници и учебни помагала
за първи клас, които са

избрани от учителите на събрание на методическото

обединение на началните учители
Решение:

Членовете на Обществения съвет дават положително становище за избора на
учебниците и учебните комплекти за безвъзмездно ползване от учениците за учебната

2018/2019 година може да се предостави за избор от учителите, които преподават по учебния
предмет в съответния етап от степента на образование.

По т. 4
Г-жа Нели Павлова, директор на училището, даде думата на г-жа Стела Раданова
– главен счетоводител на училището да представи обяснителна записка във връзка с
проект-бюджета на училището за 2018 година
Решение:

Членовете на Обществения съвет дават положително становище за проектбюджета на училището за 2018 година

Г-жа Нели Павлова, директор на училището, запозна членовете на Обществения съвет
със мотивирано становище на ръководството на училището във връзка класните ръководители
на иновативните паралелки от трети клас, включени в проекта „Училище за мечтатели“.
Ръководството на ОУ „Петко Р. Славейков“ е взело решение класните ръководители на
иновативните паралелки от трети клас да продължат да изпълняват задълженията си като
такива и в четвърти клас за учебната 2018/2019 година.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател: Анета Братанова /п/*
Секретар: И.Сърмаджиева /п/*

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

