До членовете на Обществения съвет при ОУ
„Никола Ионков Вапцаров” - гр. Казанлък

ПОКАНА
На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и
Дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата /ДВ. бр. 75
от
27.09.2016 г./, на 12.02.2018 г. от 14:00 ч. в учителската стая на Основно
училище
„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Казанлък ще се проведе
редовно заседание на
Обществения съвет към училището при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Съгласуване избора на учебници за 1 клас за учебната 2018/2019 година.

Във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за
създаването, устройството и
дейността на Обществените съвети към Детските градини и
училищата, моля да
потвърдите участието си в заседанието не по-късно от 3 /три/ работни дни преди
провеждането му.
С

материалите за предстоящото заседание може да се запознаете от 09.02.2018 г.

в канцеларията на училището.

Силвия Александрова Къ шакова - Председател на
Обществения съвет към 0. „Никола Ионков
Вапцаров” - гр. Казанлък

Изх. Ле 284/02.02.2018 г.

ДО Г -ЖА СИЛВИЯ КЪРШАКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА
ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - ГР. КАЗАНЛЪК

ИСКАНЕ
От Цвета Денева Коева - Милева Директор на ОУ „Никола Ионков Вапцаров” - гр. Казанлък

УВАЖАЕМА Г-ЖО КЪРШАКОВА,
На основание чл. 19, ал. 3 от Правилника за създаването, устройството и
дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр. 75
от 27 Септември 2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за
провеждане на редовно заседание на 12.02.2018 г. от 14:00 ч. в учителската стая на
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Казанлък при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.

Съгласуване избора на учебници за 1 клас за учебната 2018/2019 година.

С материалите за предстоящото заседание може да се запознаете от
09.02.2018 г. в канцеларията на училището.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ
ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - ГР. КАЗАНЛЪК
Днес, 12.02.2018 г., от 14,00 ч. в учителската стая на ОУ „Никола
Йонков Вапцаров” - гр. Казанлък се проведе редовно заседание на
Обществения съвет при училището.
На заседанието присъстваха петимата членове на Обществения
съвет. Заседанието е легитимно, има кворум и може да взема решения. На
заседанието бяха поканени и присъстваха г-жа Цвета Милева - директор
на УЧИЛИЩСТО.
Заседанието бе председателствано от г-жа Силвия Кършакова. Тя
ПРСДЛОЖИ ТО

Да ПРОТСЧС ПРИ СЛСДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД
1.

Съгласуване избора на учебници за

1

клас за учебната 2018/2019

година.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Милева запозна присъстващите с избраните учебници за 1 клас
от учителите в начален и прогимназиален етап на ОУ „Никола Йонков
Вапцаров”

-

гр. Казанлък, утвърдени на заседание на Педагогическия

съвет, с протокол Мз 6/08.02.2018 г. След обсъждане, изборът на учебници
бе подложен на гласуване за съгласуване. ТО премина по следния начин:
С 5 гласа „за „ , 0 гласа „против”, и 0 гласа „въздържали се”

Общественият съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти за 1
клас учебната 2018/2019 година, които се предоставят за безвъзмездно
ползване на учениците, както следва:
1

клас

Български език, ЗУЧ Буквар - „Просвета- София” АД, Румяна Танкова,
Цанко Дулев;
Читанка, ЗУЧ -„Просвета- София” АД, Румяна Танкова, Цанко Дулев;
Математика, ЗУЧ - издателство 1/П( „Анубис” ООД, Теодоси Витанов;
Околен свят, ЗУЧ - „Просвета АзБуки“ ЕООД - Д. Гетова и колектив;
Музика, ЗУЧ - „Просвета-София“ АД - П. Минчева и колектив;
Изобразително изкуство, ЗУЧ - „Просвета-София“ АД - Л. Ангелова и
колектив;
Технологии и предприемачество, ЗУЧ - „Булвест 2000“ ООД, Ш
„Анубис“ ООД, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ - Н. Цанев и
колектив.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения
съвет беше закрито в 15.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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ааа/ве лв „ва/4.4,
СТАНОВИЩЕ
на Обществения съвет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” - гр. Казанлък
относно чл. 269, ал. 1, т. 8 на ЗПУО
,

Общественият съвет на ОУ „Никола Ионков Вапцаров” - гр. Казанлък съгласува
избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за
безвъзмездно ползване на учениците за 1 и клас за учебната 2018/2019 година:
Български език, ЗУЧ Буквар - „Просвета- София” АД - Румяна Танкова, Цанко Дулев;
Читанка, ЗУЧ -„Просвета- София” АД - Румяна Танкова, Цанко Дунев;
Математика, ЗУЧ - издателство ШС „Анубис” ООД - Теодоси Витанов;
Околен свят, ЗУЧ - „Просвета АзБуки“ ЕООД - Д. Гетова и колектив;
Музика, ЗУЧ - „Просвета-София“ АД - П. Минчева и колектив;
Изобразително изкуство, ЗУЧ - „Просвета-София“ АД - Л. Ангелова и колектив;
Технологии и предприемачество, ЗУЧ - „Булвест 2000“ ООД, ИК „Анубис“ ООД,
Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ - Н. Цанев и колектив.
Председате
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