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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 №9 
 

 

     На 05.09.2017г. членовете на обществения съвет към ОУ „Васил Левски“, гр. 

Златоград проведоха редовно заседание. На заседанието на обществения съвет 

присъстваха и г-жа Пашова – директор на ОУ „Васил Левски“ и г-жа Даскалова-

Инджова – ЗДУД. От членовете на обществения съвет на заседанието не присъства 

Любомир Ангелов. 

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

бе упоменат и в поканите отправени към всеки от членовете:   

1.  Съгласуване на Училищния учебен план за І 
а,б,в, г, 

класове, ІІ
 а,б,в,  

класове, V
 а,б 

класове и VІ
 а,б 

класове,  

2.  Одобряване актуализацията на Стратегията за развитие на училището 2016-

2020 г., Мерки за повишаване на качеството на образованието; Етичен кодекс; 

Програма за превенция на ранното напускане на училище за уч. 2017/2018 г.; Програма 

за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите 

групи за уч. 2017/2018 г.;  

3. Приемане на доклад от извършеното самооценяване на образователната 

институция.  

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

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

       По първа точка от дневния ред думата бе дадена на г-жа Пашова, която запозна 

присъстващите членове на обществения съвет с Училищния учебен план за І 
а,б,в, г, 

класове, ІІ
 а,б,в,  

класове, V
 а,б 

класове и VІ
 а,б 

класове, като обясни, че съгласно ЗПУО и 

Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план, обществения съвет съгласува 

Училищните учебни планове за класовете, които се обучават по нови учебни програми 

и нов учебен план, като за учебната 2017/2018  година това са І, ІІ, V и VІ клас. Тя 

поясни, че учебния план се разработва съгласно рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование, като задължителните учебни часове са 

зададени в него, а избираемите учебни часове се определят след подаване на заявление 

от родителите, но и според възможностите на училището, съгласно чл. 16, ал.1 от 

Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

    Г-жа Пашова запозна подробночленовете на обществения съвет  с изготвените УУП 

за І 
а,б,в, г, 

класове, ІІ
 а,б,в,  

класове, V
 а,б 

класове и VІ
 а,б 

класове.  

      Г-жа Върбанова даде думата на присъстващите членове на обществения съвет за 

коментар. Г-жа Хашъмова сподели, че УУП са разработени съгласно нормативните 

изисквания и след разясненията на г-жа Пашова би трябвало всички да съгласуваме 

УУП. Другите членове подкрепиха становището й.  

      Г-жа Върбанова подложи на гласуване съгласуването на УУП за І 
а,б,в, г, 

класове, ІІ
 

а,б,в,  
класове, V

 а,б 
класове и VІ

 а,б 
класове. 

Гласували: 

„За“ – 4 гласа; „против“ – няма; „Въздържал се“ – няма. 

По втора точка думата бе дадена на г-жа Даскалова - ЗДУД, която запозна 

присъстващите с актуализацията на Стратегията за развитие на училището 2016-2020 г., 

Мерки за повишаване на качеството на образованието; Етичен кодекс; Програма за 

превенция на ранното напускане на училище за уч. 2017/2018 г.; Програма за 
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предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите 

групи за уч. 2017/2018 г.; .  

     След представяне на тези документи се премина към коментари. 

     Г-жа Върбанова сподели, че според нея документите са разработени много добре, а 

тя от позицията си на социален работник в социална услуга ЦОП-Златоград, има поглед 

върху работата с деца от уязвими групи и смята, че предприетите мерки залегнали в 

тези документи са много добре подрани. Останалите членове подкрепиха думите й и 

единодушно одобряват актуализациите на гореспоменатите документи. 

     По трета точка от дневния ред думата отново бе дадена на г-жа Даскалова, която 

сподели, че от миналата учебна година е в сила Наредба №16 за управление на 

качеството, съгласно която се разработва цялостна Система  за управление на 

качеството и съгласно нея образователните институции е необходимо да правят доклад  

от извършено самооценяване, като за уч. 2016/207 година това самооценяване се води 

като нулев одит, същинското самооценяване ще бъде през учебната 2017/2018 г., което 

ще обхване периода за две уч. години. За целта в училище има създадена работна група 

по управление на качеството, която разработва необходимите документи и ще извърши 

това самооценяване. През уч. 2016/2017 г. е извършено такова самооценяване само по 

някои от разработените критерии и показатели към тях и резултатите са отразени в 

изготвения доклад, с който предстои да се запознаят членовете на обществения съвет. 

Г-жа Даскалова обясни, че всеки родител може да се запознае с разработваните 

документи в училище от сайта на училището: ou-levski.com  

     След запознаване с изготвения доклад думата бе дадена на членовете на 

обществения съвет за коментари.  

     Г-жа Папазова сподели, че от доклада е видно, че в училище се предоставя много 

качествено образование, наличната материална база е много добра и е видно, че се 

модернизира и поддържа на високо ниво, и това се споделя от много родители. 

Други коментари не последваха. 

Решения: 

1. Съгласува се Училищния учебен план за І 
а,б,в, г, 

класове. 

2. Съгласува се Училищния учебен план ІІ
 а,б,в,  

класове. 

3.  Съгласува се Училищния учебен план V
 а,б 

класове. 

4.  Съгласува се Училищния учебен план VІ
 а,б 

класове.  

5. Одобрява се актуализацията на Стратегията за развитие на училището 

2016-2020 г., Мерки за повишаване на качеството на образованието; Етичен 

кодекс; Програма за превенция на ранното напускане на училище за уч. 2017/2018 

г.; Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвимите групи за уч. 2017/2018 г.;  

            6. Приема се Доклад от извършеното самооценяване на образователната 

институция.  

 

 

 

 

Протоколирал: /П/ 

 

Боряна Върбанова  

Председател на Обществения съвет 

 

 

 

 

 

 


