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ПРОТОКОЛ
№3
Днес, 02.03.2017 г. в 84. ОУ „Васил Левски“ се проведе заседание на Обществения
съвет към училището. Присъстваха всички членове, съгласно приложения присъствен
списък.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Отчет за учебните предмети, седмичен и годишен брой учебни часове в първи клас.
2. Отчет за учебните предмети, седмичен и годишен брой учебни часове в пети клас.
3. Становище за избраните учебници за ползване от децата в подготвителен и учениците от I
до VII клас за учебна 2017/2018 година.
Приложени документи:
1. Отчет за учебните предмети, седмичен и годишен брой учебни часове в първи и
пети клас.
2. Протокол на комисията, назначена със Заповед № РД 12-156/02.03.2017 г. на
Директора на 84. ОУ „Васил Левски“ за избор на учебници за безвъзмездно
ползване от учениците.
3. Присъствен списък на членовете на Обществения съвет.
Становище:
По т.1 от дневния ред Диана Щерева – Председател на ОС, запозна присъстващите с
отчета на начален етап – първи клас при 32 учебни седмици. Задължителните учебни часове
по Български език и литература, Математика, Околен свят, Музика, Изобразително
изкуство, Технологии и предприемачество и ФВС са 608. Избираемите учебни часове са по
Английски език и Компютърно моделиране – общо 96 часа.
По т.2 – Задължителните учебни предмети в пети клас са 935 и са по предметите:
Български език и литература, Математика, Информационни технологии, История и
цивилизация, География и икономика, Човекът и природата, Музика, Изобразително
изкуство, Технологии и предприемачество, Физическо възпитание и спорт. Избираемите
учебни часове са по Руски език – 85 часа.
По т.1 и т.2 Общественият съвет даде положително становище по отношение на
задължителните и избираемите учебни часове, защото броят им води до усвояване на
материята залегнала в предметите в предходните учебни години.
По т.3 – В изпълнение на чл.16, ал.1, т.8 и ал.2 от Правилника за дейността на
Обществените съвети, по въпроса за избора на учебници и учебни помагала от учителите,
членовете на ОС дадоха положителното си мнение, предвид професионализма на
педагогическите специалисти, участващи в комисията по избора на учебници и учебни
помагала. От друга страна, предпочетените издателства: „Просвета“, „Булвест 2000“,
„Анубис“, „Архимед 2“ и „Изкуства“ са с дългогодишна история и практика на пазара, имат
голям ресурс и привличат доказани специалисти.
Членовете на ОС се надяват на успешно приключване на учебната 2016/2017 година,
както и на сериозно отношение от страна на учениците, които да ползват и пазят
учебниците и учебните помагала.
02.03.2017 г.
Герман – София
Диана Щерева
Председател на ОС към 84. ОУ
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ПРОТОКОЛ
№4
Днес, 06.03.2017 г. в 84. ОУ „Васил Левски“ се проведе заседание на Обществения
съвет към училището. На заседанието присъстваха всички членове.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнение на бюджета на училището за 2016 г.
2. Училищен план – прием в 1 и 5 клас за учебна 2017/2018 година.
Приложени документи:
1. Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 финансова година на 84. ОУ
„Васил Левски“.
2. Докладна от директора на 84. ОУ „ Васил Левски“ до РУО София – град за
училищния план-прием в 1 и 5 клас за учебна 2017/2018 г.
3. Присъствен списък на членовете на ОС.
Решения /Становище/:
По т.1 от дневния ред Диана Щерева – Председател на ОС, запозна присъстващите с
отчета на бюджета за 2016 г. представен от директора на училището. ОС даде положително
становище и констатира, че бюджета е изпълнен по план, спазено е оптималното
съотношение разходи за издръжка / разходи за заплати.
По т.2 от дневния ред Диана Щерева председател на ОС запозна присъстващите с
планирания прием за новата учебна година:
- в 1 клас по прогнозни данни ще се сформират две паралелки;
- в 5 клас една паралелка.
Членовете на ОС дадоха положително становище за реализиране на план-приема.
Така бе изпълнен чл.16, ал.1, т.10 от Правилника за дейността на ОС.

06.03.2017 г.
Герман – София
Диана Щерева
Председател на ОС към 84. ОУ
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ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 10.03.2017 г. в 84. ОУ „Васил Левски“ се проведе заседание на Обществения
съвет към училището. На заседанието присъстваха всички членове.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Запознаване с проекта на бюджет на училището за 2017 г.
2. Запознаване с правилника за създаването, устройството и дейността на ОС.
Приложени документи:
1. Проект на бюджет 2017 г.
2. Правилник за създаване на ОС издаден от МОН.

Решения /Становище/:
По т.1 от дневния ред Диана Щерева – Председател на ОС запозна членовете на
съвета с проекта на бюджета и информацията от обяснителната записка:
-

очаквани приходи и разходи;
параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост,
размер на възнагражденията, плащания за персонала, осигурителни вноски;
списък на капиталовите разходи;
разпределение на бюджета по дейности;
основни ограничения при формиране на бюджета;
размера на превишението на постъпленията от предходната година;
размера на собствените приходи и остатък от предходни години.

Присъстващите одобриха предложените приходи и разходи в бюджета и се надяват учебна
2017 г. да завърши без сътресения.
По т.2 бе решено председателя на ОС, да насрочва заседанията с оглед решаване на
възникнали проблеми в текущата работа и контролиране на дейността в училището.

10.03.2017 г.
Герман – София
Диана Щерева
Председател на ОС към 84. ОУ

