
ПРОТОКОЛ № 8 
 

OT ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  
 

КЪМ ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ 
 

Днес, 27 март 2019 г. в ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив, се проведе заседание 
на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив. 
  
Общ брой на членовете на Обществения съвет: 5 
Присъстващи: 3 
 
Георги Стоев 
 
Гинка Байракова 
 
Александър Стойчев 
 
 На заседанието на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив  
присъстват Любомира Христова –изпълняваща Директор на ОУ „Екзарх Антим I“, 
съгласно Заповед № РД-10-424/12.03.2019 г. на директора на училището и Диана 
Смиленова – Зам.- директор, АСД в ОУ „Екзарх Антим I“. 
 

Заседанието протича при следния дневен ред: 
 

1. Разглеждане и съгласуване на избора на учителите в ОУ „Екзарх Антим I“, гр. 
Пловдив  на учебници и учебни комплекти, които се предоставят за 
безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2019/2020 година; 

 
2. Обсъждане и даване на становище  за училищния план - прием за I кл. и V кл. 

за учебната 2019/2020 година 
 

Г-н Стоев- Председател на Обществения съвет към ОУ „Екзарх Антим I“ даде 
думата на Диана Смиленова – Зам.- директор, АСД в ОУ „Екзарх Антим I“.да запознае  
Обществения съвет с избора на учителите в ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив  на 
учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от 
учениците за учебната 2019/2020 година и мотивите за този избор. 

Диана Смиленова – Зам.- директор, АСД в ОУ „Екзарх Антим I“ по т. 1 от дневния 
ред подробно и мотивирано обясни избора на учителите в ОУ „Екзарх Антим I“, гр. 
Пловдив  на учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно 
ползване от учениците за учебната 2019/2020 година. 

 
Решение 1: Приема се избора на учителите в ОУ „Екзарх Антим I“, гр. 
Пловдив  на учебници и учебни комплекти, които се предоставят за 
безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2019/2020 година и се 
съгласува без възражения.  
 
Диана Смиленова – Зам.- директор, АСД в ОУ „Екзарх Антим I“ по т. 2 коментира 

и представи предложението за училищния план - прием за I кл. и V кл. за учебната 
2019/2020 година. 



 
1. Брой  на паралелките в I клас: 3 

 
2. Брой  на паралелките в V клас: 3 
3. Брой на местата в паралелките в I клас: 66 

 
4. Брой на местата в паралелките в V клас: 78 

 
 

5. Промяна броя на паралелките в останалите класове: не 
 

6. свободните места в паралелките в останалите класове: 
 
2 клас: 8 
3 клас: 6 
4 клас: 2 
6 клас: 6 
7 клас: 1 
  

7. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 
 
1 клас 
2 клас 
3 клас 
4 клас 
5 клас 
 
 Решение 2: След така направеното мотивирано предложение за училищния 

план - прием за I кл. и V кл. за учебната 2019/2020 година, Обществения съвет дава 
становище: 

 Разглеждането и обсъждане на предложеният от Вас училищен план-прием за 
учебната 2019/2020 година дава основание да се счита, че е планиран в съответствие с 
възможностите на физическата среда на училището, информационното и библиотечно 
осигуряване и наличните педагогически специалисти. 

Планираният брой на паралелките в 1 клас и броят на местата в тях съответства 
на приемът през предходните три учебни години, което е доказателство за устойчивост 
по отношение на приема.  

Планираният брой на паралелките в 5 клас и броят на местата в тях съответства 
на броят на учениците в настоящият 4 клас и тенденциите в предходните години за прием 
на ученици от други училища в 5 клас. Това дава основание да се счита, че планираният 
план-прием в 5 клас е достижим. 

Липсата на промяна в броя на паралелките в останалите класове съответства на 
физическата среда на училището. 

Обявените свободни места в останалите класове гарантира устойчивост по 
отношение на финансирането на училището, възможност за обогатяване на физическата 
среда и допълнителни дейности и форми на работа с учениците извън 
общообразователната подготовка. 

Осигуряването на целодневна организация на учебния ден за учениците от 
начален етап гарантира равен достъп до качествена подготовка. 



Предложението за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 
учениците от 5 клас, е положителна стъпка към формиране на ключови компетентности 
у децата на тази възраст, както и преодоляване на образователни затруднения и рискови 
фактори от външната извънучилищна среда. 

При предложения училищен план-прием са спазени условията и изискванията на 
нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование. 

Становището на Обществения съвет е, че така планираният училищен план-
прием за учебната 2019/2020 година е законосъобразен и следва да бъде утвърден от 
Вас като такъв. 

 
Поради изчерпване на коментарите и приемането на отправените предложения 

заседанието на Обществения съвет беше закрито. 
 
 
Протоколирал:................................ 
     / Г. Байракова / 
 
 
Председател: .................................. 
       / Г. Стоев/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


