
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 119 СУ от 9 март 2017 г. 

1. Становище на ОС по бюджет на 119 СУ за 2017 г. и съгласуване на 

разпределението на преходния остатък от Бюджет 2016: 

Общественият съвет на 119. СУ, след като се запозна с проектобюджета 
на 119. СУ и го обсъди, приема, че е балансирано изготвен по бюджетни 
пера. Спазено е изискването за увеличение на работните заплати на 
педагогическия и непедагогическия персонал с 8%. Приема за разумно 
разпределението на средствата за стипендии и безплатни закуски, както 
и на средствата, предвидени за целодневно обучение.  

Общественият съвет на 119. СУ приема направеното предложение на 
директора за разпределение на средствата от установеното към края на 
предходната година превишение на постъпленията над плащанията по 
бюджета на училището в размер на 25 859.00 лв. да бъдат използвани за 
подобряване на училищната материално-техническата база. 

 

2. Съгласуване на учебния план за 5. и 6. клас за учебната 2017-2018 г. 

Общественият съвет на 119. СУ, след като разгледа представените от 
директора на 119 СУ учебни планове за 5. и 6. клас за учебната 
2017/2018 г.  ги приема и ги подкрепя. 

 

3. Становище на ОС по план-прием 2017-2018 г. 

Общественият съвет на 119 СУ дава положително становище по 
училищния план-прием за 2017/2018 г. съгласно чл.143, ал.1 от ЗПУО и в 
изпълнение на чл.16, ал.1, т.10 от Правилника за създаването, 
устройството и дейността на обществените съвети към училищата, 
издаден от Министерството на образованието и науката. 

Счита, че представените от педагогическия колектив на 119 СУ решения 
отговарят на изискванията, визирани в разпоредбите на  Наредба №10 
за организация на дейностите в училищното образование за 
осъществяване на приема в първи, пети и осми клас. 

4.  Съгласуване на избор на учебници за 1. и 5. клас. 



Общественият съвет на 119. СУ разгледа избраните от учителите за 
учебници и учебни комплекти за 1. и 5. клас. Приема избора на 
учителите за правилен и го подкрепя. 

ИЗБРАНИ УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА 1. КЛАС 

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО 

Български език и литература Просвета 1945 

Математика Просвета 1945 

Околен свят Просвета 1945 

Музика Просвета 1945 

Изобразително изкуство Просвета 1945 

Технологии и предприемачество Анубис Булвест 

 

ИЗБРАНИ УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА 5. КЛАС 

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО 

Български език Даниела Убенова 

Литература Даниела Убенова 

Английски език Your Space for Bulgaria 

Клет България ООД 

Математика Просвета плюс 

Информационни технологии Просвета плюс 

История и цивилизации Просвета плюс 

География и икономика Просвета плюс 

Човекът и природата Просвета 

Аз Буки 

Музика Просвета - София 



Изобразително изкуство Просвета - София 

Технологии и предприемачество Бит и техника ООД 

 

Обсъденa бе възможност за дискутиране на въпросите за агресията и 

сигурността в училище , като теми за следващо заседание. 


