
П Р О Т О К О Л   № 2 / 21.03.2022 г.

Днес, 21.03.2021 г., се проведе заседание на Обществения съвет
на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра при следния

Дневен ред:

1. Становище за разпределение на бюджет 2022 година на ОУ „Отец
Паисий“ - Силистра по дейности;

2. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните
комплекти за I и IV клас за безвъзмездно ползване от
учениците;

3. Съгласуване на училищен план-прием за учебната 2022 – 2023
година.

В заседанието се включиха:

1. Ивелина Костадинова
2. Кремена Петрова
3. Румяна Атанасова
4. Траян Петров

Госпожа Мария Стойчева отсъства по обективни причини, но
предварително се е запознала с изпратените документи по дневния ред
и е изразила съгласие. Заседанието се проведе с наличие на кворум.

● По първа точка от дневния ред госпожа Галя Илиева представи
накратко разпределението на бюджета на училището по дейности.
Бюджетът на училището за 2022 година е 1 458 520 лв. Съгласно

формулата за определяне на бюджетите на училищата в община
Силистра, от които: 

- 1 036 700 лв. за заплати, 23 750 лв. - допълнителни трудови
възнаграждения и задължителни осигурителни вноски от
работодател - 236 405 лв.;
- 161 665 лв. - издръжка на училището - електроенергия, вода,
закуски, външни услуги, материали и др., разписани са по
параграфи в предварително представената бюджетна бланка.
Бюджетната бланка е предварително изпратена на електронната

поща на всеки един от членовете на Обществения съвет.



Решение по 1. точка от дневния ред:

Общественият съвет прие с четири гласа „за“ така предложеното
разпределение на бюджет 2022 по дейности и изказва положително
становище.

● По втора точка от дневния ред госпожа Галя Илиева предложи на
вниманието на членовете избора за учебници за 1. и 4. клас,
направен от преподавателите в ОУ „Отец Паисий“ - Силистра. Същият
документ е изпратен по електронен път до всички членове на
Обществения съвет.

Г-жа Илиева уточни, че няма промяна в избора на учебници за I и
IV клас.

Решение по 2. точка от дневния ред:

Общественият съвет прие с четири гласа „за“ избора на учебници за
1. и 4. клас, направен от преподавателите, като всеки един от
членовете заяви, че се доверява на професионалния избор на
учителите.

● По трета точка от дневния ред директорът на училището запозна
членовете на Обществения съвет с предстоящия училищен план-прием за
учебната 2022 – 2023 година. Заложени са три паралелки в 1. клас с
по 24 ученици и две паралелки в 5. клас с по 26 ученици.

Решение по 3. точка от дневния ред:

Общественият съвет прие с четири гласа „за“ така представения
училищен план-прием за учебната 2022/2023 година.

Протоколчик:                    Председател на Обществения съвет:

/Ал. Господинов/                                /Ив. Костадинова/


