Протокол № 2/15.03.2017 година от заседание на Обществения съвет
На 15.03.2017 година се проведе заседание на Обществения съвет към 52. ОУ „Цанко
Церковски“ при следния дневен ред:
1.
2.
3.
4.

Утвърждаване на план-прием на учебната 2017/2018 година
Запознаване с проекто-бюджета за 2017 година
Одобряване на учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 година
Запознаване с извършените проверки във връзка с инцидента, станал в 52. ОУ на
24.02.2017 година
5. Разни
По точка първа от дневния ред г-н Данко Калапиш – директор запозна присъстващите с
предстоящия план прием за учебната 2017/2018 година
1. План- прием за учебната 2017/2018 година
- 1 клас - 3 паралелки по 22 деца
От тях: 2 паралелки с англиийски език – 2 часа седмично и 1 час БЕЛ – тразширена
подготовка, раздел Б от учебния план, 1 паралелка с немски език – 2 часа седмично,
1 час БЕЛ
Факултативни часове: Религия – 1 час седмично, Вокална група – 1 час седмично
- Предучилищна група – 1 група, целодневен режим на обучение, 08.00 до 18.00 часа
само за 6 годишни, като ще приемаме документи и за 5 годишни, но само при
наличие на свободни места ще ги приемаме.
- Допълнителни критерии за прием в първи клас:
От тази година първокласниците ще се приемат по система на Столичен общински
съвет, който е определил основните критерии за прием в пръви клас за София. На
ПС са гласували 3 допълнителни критерия за прием, както следва:
10 точки – деца на работещи в системата на предучилищното и училищното
образование
6 точки – деца, завършили предучилищна група в район Витоша, 4 точки – деца,
завършили предучилищна група в районите Красно село/Овча купел
6 точки – деца на бивши възпитаници на 52. ОУ, успешно завършили 7/8 клас
- Критерии за прием в предучилищна група: същите като тези за първи клас, като
основният критерий, свързан със завършена подготвителна група се модифицира в
завършена първа подготовителна група – 5 годишни, доказва се от системата
Админ. И отпада втори допълнителен критерий
- Прием на ученици при равен брой точки – тази процедура трябва да я определи
обществен съвет. След обсъждане Общественият съвет реши това да става чруз
жребий в присъствието на представител на районната даминистрация.
Останалите класове за план прием са ясни: До 6 клас включително учениците са на
целодневен режим, пълняемост съгласно нормативната уредба, действаща към
момента /няма да конкретизираме, защото се очакват там промени/ 7 клас – обучение
на една смяна, без група за целодневно обучение
2. Бюджет 2017 година – г-н Данко Калапиш запозна членовете на обществения съвет с
проекто-бюджета за 2017 година, както и направи описание на всички параграфи на
разходната часат на бюджета

§01, 02,05 са свързани със заплатите на персонала в училището, съгласно щатното
разписание
§10 – Издръжка
10-11 храна –тези средства са целеви, отпуснати по ПМС 308 за закуски на децата и
учениците от ПГ до 4 клс
10-13 – тук е заложено работното облекло на непедагозите съгласно Наредбата за
предоставяне на безплатно униформено и работно облекло
10-14 – заложени са средства за книги и периодични издания за библиотеката
10-15 – заложени се средства за хигиенни, строителни и други материали за поддръжка
на сградата
10-16 – средства за ток, вода , газ – анализът показва, че тези средства стигат. Тази
година са малко повече заложени, поради тежките месеци януари и февруари, където
газта е доста като пари.
10-20 – средства за телефони, интернет връзка, квалификации, поддръжка на софтуер,
квалификации на учителите и непедагозите и всякакви други належащи услуги –
изчислена е сумата на базата на анализа на миналата година
10-30 –-средства за текущ ремонт -0 общо за двете бюджетни дейности са заложени 15
хиляди лева. Ще бъдат използвани за следните ремонтни дейности:
- ремонт на стълби към двора
- поставяне на плочки в двора, където в момента и бетон – полагане, материали за
полагане, плочките са дарени и ги има.
- премахване на стена между дирекция и учителска стая с цел обособяване на нова
класна стая и изграждане на преградни стени във фоайтета с цел изграждане на
дирекция и учителска стая./в случай на реализиран план прием 1 клас/
козметичен ремонт на класни стаи на 3 етаж – кабинети 17,18,19
- Ремонт на коридор на 1 етаж
Предвижда се да кандидатстваме за 14 хиляди лева към Столична община за допълнитерни
ремонтни дейности – вероятно ще се използват за изграждане на по още една клетка в
санитарните възли на втори етаж, частичен ремонт на покрив на ниско тяло на сградата
и други освежаващи ремонти.
10-62 – застраховки – заложени са средства за застраховка на сградата в края на 2017 година и
за застраховка за трудова злополука на служителите
10-98 некласифицирани разходи в други параграфи
В този параграф са разчетени средства за:
-

Диференцирано заплащане на педагозите през месец октомври
Представително облекло на педагозите
Заплащане на медицинския специалист, асистента по европейски проекти„
Непредвиден авариен ремонт
Разкриване но нови щатни бройки от месец септември до месец декември 2017
година
След обсъждане на проекто-бюджета единодушно бе приет.
3. Учебници и учебни помагала

Г-н Калапиш представи на присъстващите протоколите за избор на учебници за първи и
пети клас и предичилщна група. След разглеждане на направения избор от учителите,
членовете на обществения съвет единодушно приемат избраните учебници и учебни
промагала.
4. Запознаване с констатациите от извършените проверки след инцидента на 24.02.2017
година
Г-н Калапиш запозна присъстващите членове с протоколите от извършената цялостна
проверка от експерти на Регионалното управление на образованието София-град
свързани с организация на учебния ден, на целодневната организация на учебния ден и
дейностите по превенция на агресията и спазване на Координационния механизъм за
борба с агресията.
Членовете на Обществения съвет взеха единодушно решение да напишат своето
становище по случая и до 20.03.2017 година да бъде качено на сайта на училището.
5. Разни
В точка Разни бе припомнено на членовете на Обществения съвет да предоставят
необходимите документи съгласно Правилника за дейността на обществените съвети.
След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Протоколирал: Г. Каранова
Присъствали:
1. Председател : /П/
2. Членове:
/П/

