Изх. Мз 333/09.03.2018 г.

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

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

- гр. Казанлък

УВАЖАЕМА Г -ЖО КЪРШАКОВА,

провежцане на редовно заседание на 22.03.2018
г. от 12:00 ч. в учителската стая на
Основно училище „Никола Ионков
Вапцаров“ гр. Казанлък при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.

Становище

по училищен план-прием за 1 и У клас
за учебната 2018/2019 година.
2. Становище за
разпределение на бюджета по дейности и
разходи на бюджета на училището за 2018 г.

размера на капиталовите

С материалите за
предстоящото заседание може да се запознаете
от 13.03.2018 г.
в канцеларията на училището.

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./, във връзка с постъпило искане от директора на ОУ „Н. Й.
Вапцаров“,
свиквам заседание на Обществения съвет на 22.03.2018 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.

Становище по училищен план-прием за 1 и У клас за учебната 2018/2019

година.

2. Становище за разпределение на бюджета по дейности
и размера на капиталовите

разходи на бюджета на училището за 2018 г.

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 13.03.2018 г.
в канцеларията на училището.

Силвия Алекс рова Къртнакова - Председател на
Обществения съвет към ОУ? „Никола Ионков
Вапцаров” - гр. Казанлък
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от ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ при

ОУ „НИКОЛА йонков ВАПЦАРОВ”

- гг. КАЗАНЛЪК

Днес, 22.03.2018 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 училището и г-жа Наталия Николова
- главен счетоводител.
Заседанието бе председателствано от г-жа Силвия
Кършакова. Тя
предложи то да протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.

Становище по училищен план-прием за 1 и У
клас за учебната
2018/2019 година.
2. Становище за
разпределение на бюджета по дейности И размера на
капиталовите разходи на бюджета на училището за 2018
г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Милева запозна членовете на Обществения
съвет с взетото от
Педагогическия съвет при ОУ „Никола Ионков
Вапцаров” - гр. Казанлък
по протокол М 7/12.03.2018 г.
решение относно училищния план-прием.

След проведените разисквания
Обществения съвет одобрение

ИЗКаЗЗНОТО ОТ
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членовете на

предложения училищен план-прием за

ПО

учебната 2018/2019 година беше проведено гласуване
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И

0 гласа „въздъ жали се”

Общественият съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
Съгласува училищния план-прием за учебната 2018/2019 година,
така, както е предложен в протокол М 7/ 12.03.2018 г. на
Педагогическия съвет:
1. Училищен
план-прием за 1 клас:
- 4 паралелки за 1 клас с 22 ученици във всяка.
2. Училищен план-прием за у клас
- 4 паралелки с разширено изучаване на математика или
български
език и литература - в избираемите учебни часове от учебния план /1,5 часа
седмично + 1 час седмично/ според предпочитанията на родителите.
Паралелките не могат да бъдат с повече от 26 ученици всяка.
3. Целодневна организация на учебния
ден се предвижда за
в
учениците първи, втори, трети и четвърти клас. Групите за целодневна
организация на учебния ден се формират при условия и ред, определени с
Приложение М) 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование и
съобразно
броя на подадените заявления от родителите до 01 септември 2018 г.

по ВТОРА ТОЧКА ОТ ПНЕВНИЯ

РЕД:

Г-жа Николова запозна членовете на Обществения съвет с
първоначалния план на бюджет за 2018 г. Тя разясни разпределението на
бюджета ПО Дейности, както И размера на капиталовите
разходи.
След като не постъпиха предложения по проекта за бюджет, той бе
подложен на Гласуване. гласуването премина по следния начин:
С 5 гласа „за”, 0 гласа „против”, и 0
гласа „въздържали се”

Общественият съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
Общественият съвет съгласува

2018 г:

първоначалния план на бюджет за

Очакваните разходи по видове;
2. Параметрите, въз
основа на които са формирани
разходите за
персонал;
Списък на капиталовите разходи;
1.

НФЧРЕ”

Разпределението на бюджета по дейности;
Основните ограничения при формирането
на бюджета;
Размера на целевите средства по
видове;
Размера на установеното

края на предходната Година
превишаване на постъпленията над плащанията по
бюджета на
училището.
КЪМ

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/С. Кършако
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СТАНОВИЩЕ

на Обществения съвет на ОУ„Никола Ионков
Вапцаров”
относно чл. 269, ал. 1, т. 4,

5,

- гр. Казанлък

10 на ЗПУО

Общественият съвет на ОУ „Никола Йонков
мотивите и предложения план-прием за учебната Вапцаров” - гр. Казанлък приема
2018/2019
г.:

Училищен план-прием за 1 клас:
- 4 паралелки за 1 клас с 22
ученици във всяка.
2. Училищен
план-прием за У клас
- 4 паралелки е
разширено изучаване на математика или български
език и
литература - в избираемите учебни часове от учебния
/1,5
план
часа
+ 1 час
седмично
седмично/ според предпочитанията на
родителите.
Паралелките не могат да бъдат с повече от 26
ученици всяка.
3. Целодневна
организация на учебния ден се предвижда за
учениците в първи,
втори, трети и четвърти клас. Групите за целодневна
организация
на
учебния ден се
формират при условия и ред, определени с
Приложение М.» 7 към чл. 53 от Наредбата
за
финансиране на институциите в системата
на предучилищното и училищното
образование и съобразно броя на
подадените заявления от родителите до 01
2018 г.
септември
4. Общественият съвет
съгласува първоначалния план на бюджет за 2018 г.:
- Очакваните разходи по
видове;
- Параметрите, въз основа
на които са формирани разходите за
персонал;
- Списък на капиталовите
разходи;
- Разпределението на бюджета
по дейности;
- Основните ограничения
при формирането на бюджета;
- Размера на целевите
средства по видове;
- Размера на
установеното към края на предходната
година превишаване на
постъпленията над плащанията по бюджета на
училището.
1.

Председател: Силвия Кършакова

