
ПРОТОКОЛ
от 17.03.2022 год.

Днес, 17.03.2022 г. от 12:15 ч. в НУ се проведе редовно заседание на

Обществения съвет към НУ „Васил Левски“, на което присъстваха всички

членове на Обществения съвет с изключение на г-жа Нина Радуканова -
секретар на обществения съвет, Красимира Александрова - счетоводител на

училището и Илианка Панайотова -- директор.

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Одобряване на училищен план- прием за Г клас
2. Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебни комплекти

и учебници за ПГ, Г и ГУклас за учебната 2022/2023 г.

3. Отчет за изпълнението на бюджета за 2021 год.

4. Съгласуване на разпределението на бюджета за 2022 год. по

дейности и размера на капиталовите разходи.
5. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на

средствата от установеното в края на 2021 год. превишение на

постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
6. Съгласуване на проект за предоставяне на средства за физическо

възпитание и спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в

институции в системата на предучилищното и училищно образование за

бюджетната 2021 год.

7.Други.

Пот. 1 от дневния ред госпожа Панайотова запозна присъстващите
с броя на учениците на територията на Община Белоградчик, подлежащи за

записване в Г клас през учебната 2022/2023 г. Г-жа Панайотова информира

членовете на обществения съвет за решението на ПС за план - прием в Г клас

да се осъществи в две паралелки.



По т. 2. От дневния ред г-жа Панайотова представи пред членовете

на обществения съвет вариантите на познавателни книжки, учебни

комплекти и учебници за ПГ, Г и ГУ клас за учебната 2022/2023 г. Тя обяви,

че на заседание на МО учителите са разгледали всички учебни комплекти

доставени от издателствата. Избрани комплекти:

- изд. „Просвета плюс“-- „Голямото приключение“- Т кл,

- изд. „Просвета плюс“- „Голямото приключение“ ТУ кл - Български

език и литература, Математика, Човекът и обществото, Човекът и

природата, Музика, Технологии и предприемачество
- изд. „Рива“ - Изобразително изкуство - ГУ клас

- изд. „ Просвета София“ АД - Английски език.

- изд. „Клет“ -- Компютърно моделиране - ГУ клас

- изд. „ Просвета“- „ Чуден свят“- ПГ.р У,

Потрета точка от дневнияред - г-жа Александрова - счетоводител в

НУ представи на присъстващите финансов отчет на бюджета на НУ "Васил

Левски"за 2021 г.

След запознаването с отчета разисквания и въпроси нямаше.

По четвърта точка от дневния ред - г-жа Александрова представи на

присъстващите бюджета на НУ "Васил Левски" за 2022 г.

След запознаването с него разисквания и въпроси нямаше.

Г-н Иванов подчерта, че от обяснителните записки личи, че

спазването на строгата финансова дисциплина по отношение на разходите е

приоритет. Бюджет - 2022 г. е формиран целесъобразно и законосъобразно,

спазени са всички нормативни изисквания. Предварителните разчети сочат

точно и правилно разпределение на параметрите.
По пета точка от дневния ред - г-жа Панайотова представи на

присъстващите проект на разпределение на средствата от установеното в



края на 2021 год. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета

на училището.
По шеста точка от дневния ред г-жа Панайотова представи в детайли

процедурите и дейностите по проекта, които предстоят.

Изказвания не бяха направени.

В края на заседанието общественият съвет взе следните решения:
1. Общественият съвет одобри решението на ПС за план - прием в Т

клас за учебната 2022/2023 г. да се осъществи в две паралелки.
2. Общественият съвет одобри избора на познавателни книжки,

учебни комплекти и учебници за ПГ, Г и ГУ клас за учебната 2022/2023 г.

3. След запознаването с отчета разисквания и въпроси нямаше.

4. Членовете на Обществения съвет дадоха положително становище,

относно Бюджет - 2022 г.

5. Членовете на Обществения съвет одобриха разпределението на

средствата от установеното в края на 2021 год. превишение на

постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
6. Общественият съвет одобри проект за предоставяне на средства за

физическо възпитание и спорт и спортно-туристическа дейност на деца и

учащи в институции в системата на предучилищното и училищно

образование за бюджетната 2022 год.

Анатоли Иванов
Председател
на Обществения съвет
към НУ „Васил Левски“
гр. Белоградчик
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