ОУ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
п.к. 2343 с. Рударци, общ. Перник, обл. Перник; тел.: 0876520621;

e–mail: ou_rudarci@abv.bg

ПРОТОКОЛ

№2

от заседание на Обществения съвет към ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Рударци
Днес, 08.01.2019 г., във връзка с чл. 267, ал 1, т.1 от ЗПУО и чл. 15, л. 1, т. 1 т
Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата от 27.09.2016 г., се проведе заседание на Обществения
съвет. На събранието присъстваха петима членове на обществения съвет, г-жа Маргарита
Йорданова и г-жа Светла Миланова – счетоводител на училището.
Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани
в присъствен списък, който е неразделна част от настоящия протокол.
Председателят на общестения съвет г-жа Станислава Александрова, предложи
следния дневен ред:
1. Приемане на становище по Разпределението на бюджета по дейности и размера на
капиталовите разходи. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г..
2. Приемане на становище по училищни план-прием за учебната 2019/2020 година
3. Разни
Събранието бе открито в 18:00 часа. Налице е кворум за вземане на решения.
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
По т. 1 от дневния ред г-жа Светла Миланова - счетоводител, запозна членовете на
Обществения съвет с отчета за изпълнение на бюджет 2018 г. Тя разясни какви
капиталови разходи се предвиждат през настоящата бюджетна година.
След изказаното от членовете на Обществения съвет одобрение по отчета бе
проведено гласуване.
„за” - 5, „против” – няма, „въздържали се” няма.
По първа точка Общото събрание РЕШИ:
1. Общото събрание дава положително становище за начина по който се
израсходват бюджетните средства и за тези, които се предвижда през
настоящата година.
По т. 2
от дневния ред директорът на училището представи мотивирано
предложение за план-прием на учениците в първи клас за учебната 2019/2020 г. да бъде
една паралелка. г-жа Йорданова обясни, че съгласно чл. 42 от Наредба № 10 за
организзация ннна дейнос в училилищното оообраазование, училищният план-прием се
определя от директора въз основа на анализа на броя на учениците в населеното място,
училищната мрежа и проекта на образователния стандарт за физическата среда и

информационното и библиотечно сигуряване на учениците и съобразно информационната
система и стратегия на община Перник.
След изказаното бе проведено гласуване:
„за” - 5, „против” – няма, „въздържали се” няма.
По втора точка от дневния ред ОС РЕШИ:
2. Дава положително становище за предложения план-прием на ученици през
учебната 2019/2020 година.
По т. 3 от дневния ред се обсъдиха решения на предходни заседания.
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Изготвил:
/ Станислава Александрова/

