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ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”-ГР. ЗЛАТОГРАД 
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ПРОТОКОЛ №5  
 

  Относно: Становище за училищния план-прием за учебната 2017/2018 година. 

 

 

 

     На 28.03.2017г. членовете на обществения съвет към ОУ „Васил Левски“, гр. 

Златоград проведоха редовно заседание. На заседанието присъстват всички членове на 

обществения съвет. На заседанието присъства и г-жа Нина Пашова – директор на ОУ 

„Васил Левски“, гр. Златоград 

    Г-жа Върбанова – председател на Обществения съвет, припомни дневния ред, който 

бе упоменат и в поканите отправени към всеки от членовете:   

  1. Становище за училищния план-прием за учебната  2017/2018 година. 

 

     Г-жа Върбанова отправи запитване към присъстващите има ли предложения за 

включване на други точки към дневния ред. Други предложения не постъпиха и думата 

бе дадена на г-жа Пашова, която запозна присъстващите членове на обществения съвет 

с предложението за училищния план-прием за учебната 2017/2018 година.  

     В изпълнение на чл.41 от Наредба 10/2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование  предложи следния план – прием за учебната 2017/2018 г.: 

          1. Брой паралелки в І клас – три 

          2. Брой ученици в паралелка в І клас – 24 

          3. Брой групи на целодневна организация в І клас – 3 групи при заявено желание 

от всички родители. При по-малко подадени заявления за целодневна организация ще 

се сформират две групи, спазвайки разработените критериите за разпределяне на 

учениците по паралелки и групи. 

         4. Не се предвижда промяна в броя на паралелките в останалите класове и 

свободните места в тях. 

         5. Целодневна организация за учениците от І до VІІ клас. 

    Г-жа Пашова обясни, че предложеният план-прием е изготвен в изпълнение на чл.42 

от Наредба 10/2016г. за организация на дейностите в училищното образование, 

съгласно предоставени списъци  от детските градини за децата, подлежащи за първи 

клас.  Тя запозна присъстващите и с графика за дейностите за записване на учениците 

за първи клас на учебната 2017/2018 година, като обясни, че всички документи 

свързани с приема на ученици в І клас, както и самия график ще бъдат качени на сайта 

и фейсбук-страницата на училището 

 

    Г-жа Върбанова благодари на г-жа Пашова за подробната информация, относно 

училищния план-прием и даде думата на присъстващите членове на обществения съвет 

за изказвания. 

    Г-жа Папазова – радващо е, че през следващата учебна година ще има толкова много 

ученици в първи клас и се надява всички родители да заявят желание за посещение на 

групите за целодневна организация, като по този начин се даде възможност за 

сформиране на три ГЦОУД.  

    Други изказвания и предложения не бяха направени и се премина към гласуване на  

следното становище: 
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1. На основание чл.269, ал.1, т.10 от ЗПУО дава положително становище за училищния 

план-прием за учебната 2017/2018 година. 

  Гласували: За – 5 гласа; против – няма, въздържали се – няма. 

   

След изчерпване на дневния ред и гласуване на предложението на училищния 

план-прием се прие следното становище: 

 

На основание чл.269, ал.1, т.10 от ЗПУО дава положително становище за 

училищния план-прием за учебната 2017/2018 година. 

 

 

 

 

Протоколирал: П 

 

Боряна Върбанова 

Председател на Обществения съвет 


