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ОБЕДИНЕНО 

УЧИЛИЩЕ 

„НИКОЛА ЙОНКОВ 

ВАПЦАРОВ” 

с. Вълчитрън, общ. Пордим, обл. Плевен 
5890, ул. „Лачко Ангелов” №2, тел. +359 6528 2396, е-mail: d.lungalov@abv.bg 

 

  

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  
КЪМ ОбУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, С. ВЪЛЧИТРЪН  

  

П Р О Т О К О Л  № 3  

 

  

Днес, 13 март 2021 г. се проведе заседание на Обществен съвет в ОбУ „Никола 

Вапцаров”, с.Вълчитрън.  

Участват  5 от общо 5 членове.    

Заседанието се проведе при следния дневен ред:  

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

  

1. Съгласуване на предложението за учебници за Подготвителна група, I клас, III и 

VII клас  за учебната 2021/2022 година.  

2. Съгласуване на училищен план-прием за първи клас на учебната 2021/2022 година.  

3. Съгласуване на учебен план за учениците, които през учебната 2021/2022 година 

ще бъдат в първи клас.  

Днес се проведе заседание на Обществения съвет към ОбУ „Никола Вапцаров“ с. 

Вълчитрън. На заседанието присъстват всички 5 членове.   

 

  

Заседанието се ръководи от председателя г-н Георги Таров.  

  

По първа точка от дневния ред думата бе дадена на директора на училището, 

която обясни, че учебниците са коментирани на заседания на методическите обединения и 
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са приети от всички учители. Решението е взето след като са разгледани всички учебници 

от различни издателства, учителите са избрали най-подходящите според тях.  

Присъстващите единодушно се съгласиха с избора на учебници на учителите.  

По първа точка от дневния ред с гласували 5 „за“, „против“ няма, „въздържали се“ 

няма по първа точка от дневния ред се взеха следните   

  

Р Е Ш Е Н И Е № 1:  

  

1. Обществения съвет съгласува избора на учебници на ОбУ „Никола Вапцаро“ с. 

Вълчитрън за учебната 2021/2022 година съответно за Подготвителна група, I клас, 

III и VII клас  за учебната 2021/2022 година.  

 За Подготвителна група – познавателни книжки – изд. „Просвета Плюс“ 

ЕООД   

  

 І клас  

ПРЕДМЕТ  ИЗДАТЕЛСТВО   АВТОР  

Буквар  “Просвета  Плюс“  ЕООД  П. Димитрова  и колектив 

Читанка  “Просвета  Плюс“ ЕООД  П. Димитрова  и колектив 

Математика  “Просвета  Плюс“  ЕООД  В. Ангелова и колектив 

Музика  “Просвета  Плюс“  ЕООД  Г. Калоферова и колектив 

Изобразително Изкуство  “Просвета  Плюс“  ЕООД  П. Чанев и колектив  

Технологии и предприем.  “Просвета  Плюс“  ЕООД  Л. Витанови колектив  

  

 ІІІ  клас  

 ПРЕДМЕТ   ИЗДАТЕЛСТВО    АВТОР  

Български  език  “Просвета  Плюс“  ЕООД  П. Димтрова и колектив  

Читанка  “Просвета  Плюс“  ЕООД  П.Димитрова и колектив  

Математика  “Просвета  Плюс“  ЕООД  В. Ангелова и колектив  

Човекът и Природата  “Просвета  Плюс“  ЕООД  М. Кабасанова и колектив  

Човекът и Обществото  “Просвета  Плюс“  ЕООД  Е. Михайлова и колектив  

Английски  език  “Просвета  Плюс“  ЕООД  Д. Цветкова и колектив  

Компютърно моделиране  “Просвета  Плюс“  ЕООД  А. Миланова и колектив  
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Музика  “Просвета  Плюс“  ЕООД  Г. Калоферова и колектив  

Изобразително Изкуство  “Просвета  Плюс“  ЕООД  П. Цанев и колектив  

Технологии и Предприем.  “Просвета  Плюс“  ЕООД  Л. Витанов и колектив 

  

 VІІ клас  

 ПРЕДМЕТ   ИЗДАТЕЛСТВО    АВТОР  

Бълг. език  „Клет България“  ООД   М. Герджикова и колектив  

Литература  „Клет България“  ООД  М. Герджикова и колектив  

Математика  „Клет България“  ООД Т. Витанов и колектив  

Геотрафия и Икономика  „Просвета  Плюс“ ЕООД  Л. Цанкова и колектив  

История и Цивилизация  „Просвета  Плюс“ ЕООД  Е. Михайлова и колектив  

Химия и ООС  „Клет България“  ООД   М. Костадинов и колектив  

Биология и ЗО „Клет България“  ООД  В.  Овчаров и колектив  

Физика и Астрономия  „Клет България“  ООД  М. Максимов и колектив  

Информационни   

Технологии  

„Клет България“  ООД  В. Петров и колектив  

Английски език  „Просвета –София“ АД  Д. Петкова   HELL0!  

Музика  „Клет България“  ООД  Я. Рускова и колектив  

Изобразително  Изкуство   „Клет България“  ООД М. Блажиева и колектив  

Технологии  и  Предприем.  „Бит и Техника“  ООД  Т. Николова и колектив,  

  

2. Да се изпратят заявки на съответните издателства и да се уведоми Община Пордим.  

Срок: съгласно График на МОН  

Отговорник: Светослав Георгиев 

  

 По втора точка от дневния ред - Съгласуване на училищен план-прием за първи клас на 

учебната 2021/2022 година – господин Лунголов изложи становището на училището, а 

именно – да се обяви една паралелка за първи клас за учебната 2021/2022 година, 

спазвайки изискванията на Наредба 10 за организация на училищното образование и 

Система за прием, утвърдена от Кмета на Община Пордим, съобразявайки се с броя деца 

от прилежащи на училището райони.   
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Имаме възможност за провеждане на учебния процес сутрин, в първа смяна, както 

и възможност за осигуряване на целодневна организация на учебния процес за учениците 

от 1 до 7 клас.  

  Присъстващите изразиха съгласие с решението на колектива на училището, съобразено с 

нормативните изисквания.  

С гласували „За“ – 5; „Против“ – няма“, „Въздържали се“ – няма“ бе прието 

следното   

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 2:  

  

1. Общественият съвет съгласува приема за І клас за учебната 2021/2022 година – 1  

(една) паралелка  

2. Брой на учениците в паралелката да бъде 22 ученици  

  

 По трета точка от дневния ред - Съгласуване на учебен план за учениците, които 

през учебната 2021/2022 година ще бъдат в I клас – г-н Лунголов обясни, че 

предложението е учебният план за първи клас да остане същият, както до сега, а именно: 

от Раздел Б на учебния план – 1 час – на български език и литература , 1 час на математика 

и 1 час информационни технологии.  

    Изказвания не последваха и се премина към гласуване.  

            

С гласували „За“ – 5; „Против“ – няма“, „Въздържали се“ – няма“ бе прието 

следното   

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3:  

  

1. Общественият съвет съгласува учебен план за първи клас на учебната 2021/2022 

година - часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да се 

разпределят, както следва:   

• 1/32 ч. по БЕЛ    

• 1/32 ч. по математика 

• 1/32 ч. по Информационни Технологии 
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2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните 

видове спорт: лека атлетика 

3. Целодневна организация на учебния процес  

  

  

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.  

  

  

  

ТОНИ НИКОДИМОВ  

Секретар  

  

  

  

ГЕОРГИ ТАРОВ  

Председател   

  

  


