
                                                    

Вх. № ОС-02-844/03.07.2019 г. 

ПРОТОКОЛ № 5 от 03.07.2019 г. 

на Обществен съвет към ОУ „Димитър Талев” 

 

Днес, на 03.07.2019 г., беше проведено пето редовно заседание  на Обществен съвет 

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

Дневния ред на заседанието: 

1. Представяне тримесечен отчет на  бюджета за 2019 г. към 30.06.2019 г. 

2. Съгласуване избора на учителите на учебници за IV клас за 2019/2020 г. 

 

На събранието присъстваха, председателя на ОС и 4-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 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. КЪМ 

30.06.2019 Г. 

 

 Приложение № 1 към настоящия протокол  е тримесечения отчет на  бюджета за 2019 г. 

към 30.06.2019 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. 

Председателя на ОС предложи за гласуване отчета 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 

Отчета на бюджета към 30.06.2019 г.  на ОУ „Димитър Талев“  беше приет 

единодушно. 

 

3. СЪГЛАСУВАНЕ ИЗБОРА НА УЧЕБНИЦИ ЗА IV КЛАС ЗА 2019/2020 Г. 

 

 На 24.06.2019 г. в деловодството са постъпили мотивиран доклад с Вх. № ОС-02-

796/24.06.2019 г. от учителите в начален етап, относно избора им на учебници и учебни 

помагала за IV клас 2019/2020 уч. година и доклад Вх. № ОС-02-795/24.06.2019 г. от 

учителите по английски език в начален етап, относно избора им на учебник за IV клас. 

 

 Обществения съвет намира за приложими и нормтивно обосновани мотиви, посочени в 

горецитираните доклади изготвен от учителите, относно избраните от тях учебници и учебни 

комплекти. 

 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.  



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

Държавните образователни стандарти.  

 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  

 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

1. Приложение № 1  

 Тримесечен отчет на  бюджета за 2019 г. към 30.06.2019 г. 

2.  Приложение № 2  

2.1 Мотивиран доклад с Вх. № ОС-02-796/24.06.2019 г. 

2.2 Мотивиран доклад с Вх. № ОС-02-795/24.06.2019 г. 

3. Приложение № 3 

 Присъствен лист от заседанието 

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 

 


