
                                                    

ОС-02-496/ 21.03.2019 г. 

ПРОТОКОЛ № 3 от 20.03.2019 г. 

на Обществен съвет към ОУ „Димитър Талев” 

 

Днес, на 20.03.2019 г., беше проведено трето редовно заседание  на Обществен съвет 

към ОУ „Димитър Талев” за учебна 2018/2019 г.  

Дневния ред на заседанието: 

1. Представяне проекта на бюджета за 2019, при спазване разпоредбите на чл. 16, ал. 5 

2. Съгласуване избора на учебници за I и V клас за 2019/2020 г. 

3. Съгласуване на училищния план-приема за 2019/2020 г. 

На събранието присъстваха, председателя на ОС и 5-ма членове на Обществения съвет, 

директора на ОУ „Димитър Талев“ и протоколчика на ОС – Цветослава Атанасова (по 

приложен присъствен списък). 

Броят на присъстващите, дава основание да бъде проведено събранието и осъществен 

дневният му ред.  

Председателя предложи за гласуване така представения дневен ред: 

Премина се към гласуване на дневния ред. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

Гласували „за приемане“ – 5  

Гласували „въздържал се“ – няма  

Гласували „ против“– няма 

Дневният ред беше приет единодушно. 

Броят на присъстващите, дава основание да бъде проведено събранието и осъществен 

дневният му ред .  



I. ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2019, ПРИ СПАЗВАНЕ 

РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 16, АЛ. 5 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОС 

 

 Приложение № 1 към настоящия протокол  е Проекто-бюджета на ОУ „Димитър Талев“ за 

2019 г., с който предварително бяха запознати всички членове, чрез служебната електронна 

поща. До деня на заседанието няма регистрирани възражения или внесени уточняващи 

въпроси, относно така изготвения проект на бюджета. 

Директора разясни, че за първи път тази година в бюджета са планирани средства за 

командировки в чужбина и това са новите моменти в бюджета.  

Председателя на ОС предложи за гласуване проекта на бюджета на ОУ „Димитър Талев“. 

Премина се към гласуване на първа точка от дневния ред. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

Гласували „за приемане“ – 5  

Гласували „въздържал се“ – няма  

Гласували „ против“– няма 

Проекта на бюджета за 2019 г. на ОУ „Димитър Талев“  беше приет единодушно. 

 

II. СЪГЛАСУВАНЕ ИЗБОРА НА УЧЕБНИЦИ ЗА I И V КЛАС ЗА 2019/2020 Г. 

 

 На 20.03.2019 г. в деловодството са постъпили доклад № ОС-01-492/20.03.2019 от 

учителите в начален етап, относно избора им на учебници и учебни помагала за I клас 

2019/2020 уч. година и доклад № ОС-01-20.03.2019 г. от учителите по история и цивилизации 

в прогимназиален етап, относно избора им на учебник по история и цивилизации в V клас.  

 

1. Обществения съвет намира за приложими  и нормтивно обосновани мотиви, 

посочени в горецитираните доклади изготвен от учителите, относно избраните от тях 

учебници и учебни комплекти. 

2. Избраните учебници са включени в списъка на учебниците, които се използват в 

системата на училищното образование за и утвърдени със заповед на министъра на 

образованието и науката.  

3. Съдържанието в учебниците е в съответствие с учебната програма и отговаря на 

Държавните образователни стандарти.  



4. Илюстративният материал в учебниците се използва за формиране на 

наблюдателност и точност при възприемане на информацията и съдейства за развитие на 

творческите способности на децата. 

ОС съгласува избраните от учителите в ОУ „Димитър Талев“ учебници и учебни 

комплекти за учебна 2019/2020 година  

 

III. СЪГЛАСУВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМА ЗА 2019/2020 Г. 

Относно изготвения анализ от директора (Приложение № 3) на ОУ “Димитър Талев” във 

връзка с Училищен план-прием за учебна 2019/2020 година. 

Директора поясни, че са взети са под внимание следните показатели: 

1. Списък на община Пловдив с подлежащите ученици за прием в първи клас по постоянен 

и настоящ адрес с район ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив 

2. ДОС за финансирането на институциите  

3. Движение на учениците, брой преместени ученици след четвърти клас през учебната 

2017/2018 г. 

4. Възможности на училището 

В Анализа са включени редица статистически и прогнозни изчисления. 

На основание Анализ на директора и статистически и прогнозни данни, Елена Попова, 

в качеството си на председател на обществения съвет, обясни, че намира за основателен 

проекта и ОС приема без забележки предложения План-прием за учебна 2019/2020 

година, както следва: 

1. Брой на паралелките в I клас – 6  

   Брой на паралелките в  V клас – 5  

2. Брой на местата в паралелките в I клас– 24  

   Брой на местата в паралелките в V клас – 28  

3. Не се предвижда промяна в броя паралелки в останалите класове  

4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден  – I, II, III, 

IV клас. 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

1. Приложение № 1  

 Проект на бюджета за 2019 г. на ОУ “Димитър Талев”. 

2.  Приложение № 2  



 Доклад № ОС-01-492/20.03.2019 г. от направения избор на учебници и учебни комплекти 

за учебна 2019/2020 година за I клас 

 Доклад № ОС-01-489/20.03.2019 г. от направения избор на учебници и учебни комплекти 

за учебна 2019/2020 година за V клас  по история и цивилизации 

3.Приложение № 3 

 Анализ на директора на ОУ “Димитър Талев”, относно Училищен план-прием клас 

учебна 2019/2020 г. 

Протоколът е изготвен от Цветослава Атанасова, съгласно Заповед № РД-10-450/ 

13.12.2016 г. на директора на училището. 

ЦВЕТОСЛАВА АТАНАСОВА,…………….. 

Протоколчик 

ЕЛЕНА ПОПОПВА,…………….. 

Председател на ОС 

 


