
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” – ВАРНА
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П Р О Т О К О Л

№ 8

от заседанието на Обществения съвет към 

Основно училище „Петко Рачев Славейков”, Варна 

Днес, 19.12.2017 г., се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Петко
Р.Славейков”, Варна за учебната 2016/2017 година. 

Присъстваха : г-жа Анета Братанова, г-н Стефан Раданов, г-н Диан Даскалов, г-
жа Жулиета Милева  – членове на съвета, г-н Ивайло Василев – председател на УН, г-
жа Кремена Катева – член УН,  г-жа Нели Павлова – директор на училището,  г-жа
Камелия Гунева – ЗДАСД в училището, г-жа Стела Раданова – главен счетоводител на
училището и г-жа Искра Сърмаджиева – 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  учебната  2018/2019  год.,  на
основание  чл.  16,  ал.1,  т.10  от  Правилника  за  създаването,  устройството  и
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

2.     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 учебната
2018/2019  година.  В  училище  през  учебната  2017/2018  година  се  обучават  1060
ученици,  разпределение  в  38  паралелки,  а  в  подготвителните  групи  има  58  деца.
Желанието на родителите за постъпване на децата в първи клас всяка следваща учебна
година се повишава. 

Училището  е  търсено,  престижно  и  интересът  е  разбираем,  намира  се  в
централната част и е лидер на основните училища във Варна. На НВО 7 клас учениците
се класират в първата десетка в национален мащаб през всяка година.

За  учебната  2014/2015г.  са  подадени  279 заявления, за  2015/2016г.  -   295,  за
2016/2017г. – 307, а за 2017/2018г. – 450.

По информация от Община Варна броят на децата, които ще се обучават в първи
клас през учебната 2018/2019 година, е значително по-голям от предходните години,



факт, който не би създал проблеми за паралелките първи клас на другите варненски
училища.

В този смисъл  сформирането на 5 паралелки в първи е свързано с  оптималното
ползване  на  наличните  класни  стаи,  без  да  наруши  качеството  на  обучение  и  би
гарантирало  запазването  на  вече  изградени  и  функциониращи  специализирани
кабинети.

Решение:

Членовете на Обществения съвет остро възразяват срещу всякакви опити да се
намали броя на паралелките за първи клас.  Единодушно подкрепят решението да се
изготви  становище  за  училищния  план-прием,  което  да  бъде  адресирано  до  всички
институции, имащи отношение.

По т. 2

Г-жа Анета Братанова, председател на Обществения съвет даде думата на г-жа
Стела  Раданова,  главен  счетоводител  на  училището,  да  представи  предложение  за
разпределението на средствата от бюджета за следващата календарна година.

Решение:

Обществения  съвет  СЪГЛАСУВА  предложението  на  директора  за  разпределение  на
средствата  от  установеното към края на  предходната  година превишение на  постъпленията  над
плащанията по бюджета на училището.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател: Анета Братанова /п/*

Секретар: И.Сърмаджиева /п/*
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