
Обществен съвет – Основно училище „Свети Климент Охридски” – град Бургас 
 

ПРОТОКОЛ № 19/ 09.09.2019 г 

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СВЕТ  

КЪМ ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - БУРГАС 

На 09.09.2019 г., от 09:00 часа в сградата на ОУ „Свети Климент Охридски", гр. Бургас 

в съответствие с чл.19, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените свети към детските градини и училищата, се проведе редовно заседание на 

Обществения съвет към ОУ „Св. Климент Охридски" - Бургас. 

Присъстваха всички членове на Обществения съвет и старши учител Анита Василева - 

протоколчик. 

Председателят на Обществения съвет г-н Бостанджиев, предложи заседанието да 

протече при следния дневен ред: 

1. Запознаване и обсъждане на училищна документация на ОУ „Свети Климент 

Охридски", гр. Бургас съгласно чл.19, ал.1-11 от Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените свети към детските градини и училищата. 

           Дневният ред бе гласуван и приет без възражения от присъстващите. 

По т. 1 Г-н Бостанджиев изрази задоволството си от работата на 

училището, от мотивацията на колегията и предложи за разглеждане: 

1. Актуализацията на Стратегията за развитие на училището 

2. Мерки за подобряване качеството на образователния процес 

3. Училищния учебен план за учебната 2019/2020 г. 

4. Училищния план прием за учебната 2020/2020 година  

Подчерта, че всички документи са съобразени с новата нормативна уредба. 

* 

След обсъждане Обществения съвет реши: 

1. Приема отчета за изпълнение на Стратегията за развитие на училището през учебната 

2018/2019 учебна година. 

Гласували „ЗА" - 6  

Гласували „ПРОТИВ" - няма  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"  няма 

 

2. Приема Мерките за подобряване качеството на образователния процес в ОУ „Свети 

Климент Охридски", гр. Бургас 

 

Гласували „ЗА" - 6  

Гласували „ПРОТИВ" - няма  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"  няма 

 

3. Приема Училищния учебен план за учебната 2019/2020 г., който дава възможност за 

развитие на интересите на учениците. 
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Гласували „ЗА" - 6  

Гласували „ПРОТИВ" - няма  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"  няма 

 

4. Приема Училищния план прием за учебната 2019/2020 година, който е: 

Първи клас - три класа общо 72 ученика  

Втори клас - три класа с общо 74 ученика  

Трети клас - три класа с общо 74 ученика  

Четвърти клас - четири класа с общо 105 ученика  

Пети клас - четири класа с общо - 98 ученика  

Шести клас - четири класа с общо - 105 ученика  

Седми клас - три класа с общо - 81 ученика  

Общо в училище ще се обучават 24 паралелки с 609 ученика 

Целодневна форма на обучение общо12 групи с 277 ученика, както следва: 

Първи клас - три групи общо 66 ученика  

Втори клас - три групи с общо 69 ученика  

Трети клас - три групи с общо 66 ученика  

Четвърти клас - три групи с общо 76 ученика 

Гласували „ЗА" - 6  

Гласували „ПРОТИВ" - няма  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"  няма 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10:00 часа. 

Председател: ........................   Протоколчик: ................ 

 /И. Бостанджиев/     /А. Василева/ 
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