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П Р О Т О К О Л   

№ 3/25.03.2020 г. 

от проведено дистанционно заседание на обществения съвет 

 

 Днес 25.03.2020 г. се проведе заседание на обществения съвет към НУ „Иван 

Вазов“ – Враца по предварително обявения дневен ред, както следва: 

 

1.Обсъждане и изготвяне на становище относно избор на учебници и учебни комплекти 

за I и II клас и познавателни книжки за подготвителна група за учебната 2020/2021 

година. 

2.Обсъждане и изготвяне на становище по предложения Училищен план-прием за 

учебната 2020/2021 г. 

2020/2021 г 

 3.Обсъждане и изготвяне на становище за проекто-бюджета на Начално училище 

„Иван Вазов” -  Враца  за календарната 2020 година. 

 Относно: 1.Обсъждане и изготвяне на становище относно избор на учебници и учебни 

комплекти за I и II клас и познавателни книжки за подготвителна група за учебната 

2020/2021 година.  

След като се запознаване с направените предложения, мотивите и аргументите на 

екипите и учителите за избор на познавателни книжки, учебни комплекти и учебници 

за подготвителна група и за децата от I и II клас, обществения съвет счита, че избора е 

съобразен с възрастовите особености на учениците. Достъпно е учебното съдържание, с 

достатъчно задачи за проверка и самопроверка. Обществения съвет подкрепя така 

направения избор на учебници и учебни комплекти за I и II клас и познавателни 

книжки за учебната 2020/2021години, които се предоставят за безвъзмездно 

ползване на учениците.  
Относно: 2.Обсъждане и изготвяне на становище по предложения Училищен план-

прием за учебната 2020/2021 г.  

Обществения съвет, счита направеното предложения за броят на паралелките и 

учениците е съобразен с възможностите на училището. Броят на учениците е 

достатъчен да се достигне максимално резултати от учебно-възпитателния процес. Дава 

положително становище по предложения план-прием. 

Относно:3.Обсъждане и изготвяне на становище за проекто-бюджета на Начално 

училище „Иван Вазов” - Враца за календарната 2020 година.  

След предварително запознаване с проекто-бюджет 2020 г., обществения съвет смята, 

че средствата са постъпвали ритмично и изразходвани икономично и законосъобразно. 

Средствата са изразходвани правилно и осчетоводени по параграфи и подпараграфи. 

Одобрява така представения проекто- бюджета на Начално училище „Иван Вазов” - 

Враца за календарната 2020 година  

 

Председател на събранието: 

Цветомир Банков 

 


