59 Обединено училище "Васил Левски" - град София,
район Сердика
ПРОТОКОЛ №5
от 03.10. 2017г.
Днес 03.10.2017г. /вторник/ се проведе редовно заседание на Обществения
съвет на 59 ОУ „Васил Левски". Присъстваха шест от членовете на Обществения
съвет.
Бе предложен следния дневен ред:
1. Обсъждане предложения за училищен план-прием 2018/2019год.
2. Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета за шестмесечието на
2017 година.
3. Запознаване с училищните учебни планове за учебната 2017/2018 година.
4. Запознаване с изборите от учителите на учебници и учебни помагала за 1,
2, 5, 6, и 8 клас за учебната 2017/2018година.
5. Разни.
Други предложения не постъпиха. След гласуване дневният ред бе приет с шест
гласа „за"; против - няма.
По точка първа от дневния ред госпожа Божкова - директор на 59 обединено
училище „Васил Левски" представи план - приема за 2018/2019 учебна година.
До месец декември 2017 г. предстои проучване на възможности за разкриване и
на професионална паралелка: „Готварство" или „Озеленяване" тъй като
училището разполага с база за тези специалности.
По точка втора запозна членовете на Обществения съвет с отчета за
изразходваните средства от бюджета за шестмесечието на 2017година.
Неразплатени сметки няма.
По точка трета госпожа Божкова запозна членовете на Обществения съвет с
училищните учебни планове: 1а, 16, 2а, 26, 5а, 56, 6 и 8 клас.

По точка трета 4 госпожа Божкова - директор на 59 ОУ „Васил Левски" запозна
ОС с избора на МО за учебници и учебни помагала в първи, втори, пети, шести и
осми клас-2017/2018г.
По точка разни бе отчетен ремонта на дограмата на трети и четвърти етаж и
двете стаи на трети етаж - смяна на осветление, поставяне на ламинат и
боядисване.
През тази учебна година ще продължи работата по втора фаза на проект
„Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система"
и по проект „Заедно към по-добро".
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе чакпито.
Приложение: Списък на присъствалите

/ Параскева Дръндова /

Списък
на присъствалите членове на Обществения съвет на заседание
проведено на 03.10.2017г.

1. Гинка Димитрова Петкова Резервен член:
Любомира Иванова Лукайчева -

2. Теодор Кирилов Младенов Резервен член:
Петя Стоянова Антова -

3. Миглена Юлиянова Вергилова Резервен член:
Седефка Златанова Бадова -

4. Параскева Ангелова Дръндова Резервен член:
Найденка Пейова Янкова -

5. Христина Рангелова Веселова Резервен член:
Елеонора Трайкова Тодорова-

