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ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”-ГР. ЗЛАТОГРАД 
ул. „Ахрида” №1, ПК 4980, тeл./факс:03071/2215, е-mail:оu_levski@mail.bg 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ №3 
 

  Относно: Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, 

които се предоставят за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 година за І   

клас  

 

 

 

     На 20.02.2018 г. членовете на Обществения съвет към ОУ „Васил Левски“, гр. 

Златоград проведоха заседание във връзка със съгласуване избора от учителите на 

учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване за 

учебната 2018/2019 година за І клас  

     На заседанието присъстваха всички членове на Обществения съвет, с изключение на 

Юлия Хашъмова, която отсъства поради личен ангажимент.  

     На заседанието присъства  директорът на училището г-жа Пашова, както и зам. 

директорът УД – Искра Даскалова-Инджова. 

     

     Г-жа Върбанова припомни дневния ред на заседанието – съгласуване на направения 

избор на учебници и учебни комплекти за І клас за учебната 2018/2019 г. и  даде думата 

на г-жа Пашова, която запозна членовете на обществения съвет с направения избор на 

учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019г. от учителите, които ще 

преподават в І клас следващата учебна година. 

     Г-жа Пашова обясни, че за предстоящата учебна година избор на учебници се прави 

само от учителите за І клас. Учебниците за ІІ, V и VІ клас ще се използват за втора 

поредна година и за тези класове се заявяват само необходимия брой, ако не достигат 

съобразно броя на учениците за съответния клас. Учебниците за ІV клас ще се ползават 

и през настоящата година и се заявяват само необходимия брой учебни тетрадки. 

      Предстои оценяване пригодността на учебници и учебни комплекти за ІІІ клас и 

учебници за VІІ клас за използването им в училище. След това ще се избират учебници 

за тези класове.  

    Г-жа Пашова запозна присъстващите членове на обществения съвет с избора за 

учебници и учебни комплекти за І клас за учебната 2018/2019 година, като обясни, че 

учителите, които ще преподават в І клас  са входирали протокол с вх. 

№1078/09.02.2018г., от който е видно, че изборът им се спира основно на учебници от 

издателство „Просвета Плюс“ – тава са учебници и учебни тетрадки по математика, 

околен свят, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество.  

Изборът им за буквар, читанка и съответните учебни тетрадки е на издателство 

„Даниела Убенова – Даниела Балканска“ 

Г-жа Върбанова даде думата на членовете на обществения съвет за мнения. 

Г-жа Мария Папазова - учителите са тези, които най-добре могат да преценят кои 

учебници да се използват в училище и след като те са направили  този избор, ние 

можем само да ги подкрепим и да го съгласуваме.  

Останалите членове на обществения съвет се обединиха около мнението на г-жа 

Папазова . 
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Становище от заседанието на обществения съвет: 

 

1. На основание чл. 269, ал.1, т.8 от ЗПУО съгласува направения избор на учебници и 

учебни помагала за І клас за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 година 

 

 

 

 

 

Протоколирал: /п/ 

 

Боряна Върбанова 

Председател на Обществения съвет 


