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ПРОТОКОЛ №  18 / 03.07.2019 г. 

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СВЕТ 

КЪМ ОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БУРГАС 
 

 

 На 03.07.2019 г., от 18:00 часа в сградата на ОУ „Свети Климент 

Охридски“, гр. Бургас се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Св. 

Климент Охридски” -  Бургас. 

Присъстваха всички  членове на Обществения съвет и Анита Василева – 

протоколчик. 

На заседанието присъстваха: Юлия Пенева – директор на ОУ „Свети 

Климент Охридски“, гр. Бургас, зам.-директори: Райничка Дюлгерова и Силвия 

Пенева.  

Председателят на Обществения съвет г-н Бостанджиев, предложи 

заседанието да протече при следния дневен ред: 

1. Съгласуване избора от учителите на учебници и учебни комплекти за  ІV 

клас за безвъзмездно ползване за учебната 2019/2020 година. 

 

Дневният ред бе гласуван и приет без възражения от присъстващите.  

 

По т.1 – Госпожа Юлия Пенева - Директор на училището представи 

избраните учебници, учебни комплекти и съответните издателства. 

 

Клас  Учебен предмет и вид 

подготовка 

Автор/авторски 

колектив 

Издателство  Валидни 

издания  

ІV Български език и 

литература ЗП  

Р. Танкова и др. „Просвета-София”  2019 г 

ІV Математика, ЗП Ю. Гарчева и др. „Просвета-София”  2019 г 

ІV Английски език, ЗП Шарлът Ковил Pearson  2019 г 

ІV Човекът и обществото, ЗП Пл. Павлов и др. „Просвета-София”  2019 г 

ІV Човекът и природата, ЗП Л. Зафирова и др. „Просвета-София”  2019 г 

ІV Музика, ЗП Г. Калоферова и др. „Просвета Плюс“  2019 г 

ІV Изобразително изкуство, 

ЗП 

П. Цанев и др „Просвета Плюс“  2019 г 
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ІV Технологии и 

предприемачество, ЗП 

Л. Витанов и др „Просвета Плюс“ 2019 г 

ІV Компютърно моделиране Д. Дурева и др „Просвета-София” 2019 г 

 

В дискусията мненията бяха категорични, че на учителя трябва да се 

гласува доверие за направения избор и единодушно се стигна да следното 

решение : 

 

Изборът на учителите за учебници и учебни комплекти за  ІV клас за 

безвъзмездно ползване за учебната 2019/2020 година е добре направен и е в 

полза на учениците. Съобразен е  със списъка на одобрените учебници и учебни 

комплекти за учебната 2019/2020 година, утвърдени със Заповед № РД 09-

1727/26.06.2019, Приложение 9 на министъра на образованието и науката 

 

 

 

Гласували „ЗА” - 6 

Гласували „ПРОТИВ“ - няма 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма 

   

 

Иван Бостанджиев 

Председател    

 

Анита Василева 

Протоколчик      

 

 


