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CTAHOBI{IIIE
or O6ulecrBeHuqr Crser sa HY rrOreq flalrcufi" - flarapgxulc
Crauoeurqero e Ia3rorBeHo Ha ocHoBaHr4e qJr. 269, wt. 1, T. 4 or 3axona ga
npeAyqnnurrlHoro H yrrunuulHoro o6pa:oBaHr{e (3nyo) u wt. 16, il. 1, r. 4, r.5, r. 8 u r. 10
or llpanurHrzKa 3a cb3AaBaHero, ycrpoficrBoro ra 4efiuocma ua o6ulecrBeHr4Te cbBerr4 K:bM
AercKI4Te rpaALiHIr I4 yql,Inuuuta u cbrnacyBaHo Ha 3aceAaHne Ha O6ulecrnenuq cbBer c

llporoxor

Ns 3

or

14.03 .2022 ro.4r.rHa.

\r.

at I u ar

2 v. qn. 143, ar. 1 or 3[yO yqeHuurrre ce rprreMar B
o6uruucxure yrll4nl4rqa B rr:EpBI,I KJIac cr,rJracHo orrpeAeJleHlrre or yrlunuruHuq [raH-npueM
Mecra npla ycnoBl4qra v pela Ha ABpx(aBHr4s o6pasonare:reu craHAapr (AOC) 3a
opraH[I3auvflTaHagefiuocrure B yrrr4npruuoro o6pa:oBaHrre, c:buracHo Czcreua 3a rrprzeM Ha
yrreHuIII4Te B rIT,pBt4 KnaC Ha BCHrrKr.r yrrr4nr4qa or o6uuHa lla:ap4xr.rK, yrBr,pAeHa cT,c
3anoeeA Ns 407114.02.2018 r. ua Knrer ua O6rqraHa lla:aprxtux, 3auonea i\s 25311 1.02.2022
r. 3a yrBrplKlaBaHe rpa(fux ua 4efinocruTe 3a npr{eM Ha yrreHr.rrlra B trtpBrr KJrac B o6rqancr<vre
yqunuua Ha repllropt4flTalr.a O6uuua fla:ap4xrrax sa yve6uara202212023 ro4uua u 3auone4
Ile 352101 .03.2022 r. Ha AllpeKropa Ha HY ,,Orer1 flaLrcvfr", rp. llasap.uxr4K 3a yqflnr.rqeH
nnaH-rrpueu I r<rrac sa yue6uara2022/2023 r.
O6rqecrneru4qr ctBer na HY ,,Orer1 fIanr,cr4i4", rp. Ilasapax(r.rK AaBa noJro)rflaTeJrHo
craHoBl,Itue I4 cbrnacyBa yrrr4nuulHl4s ilnaH-npueM B yrrunr4ruero Aa 6rp'e octurecrBeH KaKTo

I. CruacHo

742,

cneABa:

flnpru

./

KJrac:

EPOIZ TIAPAJIEJIKI4VI I-PYIIVII4 BPOIZ IEUA B T-flX:
uapalerru fl:spnu Knac - 24 y,rcuuxa B [apa!'renKa;
2 rpynu Il.{O (c6opruu) - 27 yqeHr{Ka B rpynr4.
3

,/

|PAOI4K HA AEIZHOCTI,ITE NO IIPI4EM HEOBXOAW}IVT AOKYMEHTI,I 3A
3AII4CBAHE (llpuroNeriue 1 )

,/

KPI4TEPI4VI 3A 3AII,ICBAHE (Pa:ser III)

,/

I43BI,IPAEMI4 YqEEHI4I{ACOBE B 1 KJIAC:
3 yue6nra qaca ceAMr4rrHo.

llpelyururrrlHa rpyra:
I rpyna cMeceHa Bb3pacroBo - 5 u 6 roAr4rxHr.r Aeua, nonyAHeBeH

II.

pe)r(r4M

ua o6yueuue - 25

O6qecrBeHr4qr cr,Ber na HY ,,Oreq f7aucufi", rp. IlasapaxvK c:brJracyea us6opa,
HanpaBeH or fleAarorr4rrecKr.rre cleu[aJrr.rcrr{, Ha [o3HaBareJrHr.r KHrr)KKr4, yue6nuqu uyue6ruu
KoMrrJreKTr4 sa yve6uara 202212023 r. ria c6upra na Erun 3a KJrrorroBr4 KoMrrereHTHocrr4, c
rporoKon rroArrr.rcaH or rpe4ceAarerrfl, B r{3rrbrrHeHne Ha 3anoneA P[09-2118/ 01 .02.2022 r.
sa Mr,rnucrbpa Ha o6pasonaiurero r{ HayKara 3a yrBbpx(AaBaHe Ha rpa$irr< na Aefiuocrrrre 3a
ocurypqBaHe Ha yve6:a:ar\H kt yue6uu [oMaraJra sa 6essr,sN{e3AHo noir3BaHe or Aerlara rr
yrreHurlure ra 3anoee4.llb 352101 .03.2022 r. Ha AHpeKTopa, KaKro cneABa:

1.II
. II03HaBaTeJIHH

IIr 3a

KHI,IXKI,I 3a

O6paronarelno

Nb

llrgarencrno

HATIPABJIEHIIE

Er:rrapcxu e3HK

1

u

,,Krer Eurapua" OO,{

nr4TepaTypa

,,Krer BurapHr" OO,{

Marervraruxa

2

202212023 r.
HaunrenonaHrre Ha
IIO3HABATEJIHATA KHIIXKA
,,flpvtflTervo',
T. Bopucona n A. leoprrEena
,,flpLtrrelrtt4oo,

K. ferosa
a

Orcoren cscr

J

,,Krer Burapux" OOr{

Mystlrca

4

Koucrpyupaue

5

il

,,flpuxrern", H.BuraHoBa

,,Kler Burapu.s" OO,II
,,Krer Eurapux" OOr{

,,flpurre:ru"

TexHonorHr4
6

,.Kler Esmapus" OO,II

,,flpulrerl,Io',

2. II 03HaBa'r'eJrHu KHlrlr(Kr{ 3a qeTBbpTa Bb3pacToBa
14

,,Krer Eurapua" OO,{

A. leoprraeea
,,flpumerr4oo, K. f eroua

T.Eopr.rcona u

2

Marerraarprra

,,Krer Ernrapur" OO,{

J

Oxoren cesr

,,KJrer Ernrapux" OO.{

4

Mysrxa

,.Krer Ernrapras" OO.II
,,Krer Eurapux" OO.{

KoucrpyupaHe

rr

,,flpraarema", l4JldupueB a Lt
H. Braranoea
,,flpurteruoo, P. Xpuctoga
,,flpurrerz'0, H.I{aHen n

TCXHOJIOI}IU

KOJIEKTI4B

Wso5pasutenHo r.r3KycrBo

J\b
1

,,KJIer

Eurapus"

Yqe6eu KoMrrrreKr 3a rrbpBrr KJrac

Haunrenonanue
Er,rrapcru e3rrK rr
rrureparypa:
o Bvnnap
* Y.re6Ha rerpaAr(a
llpe46yr<nen

-

y.re6nara 202112022 r.

llrgarercrno
,,Krer Burapur"OoA,
,,Byrnecr 2000"
,,Kfier Burapur"OoA,
,,Eyrnecr 2000"

* Y.re6Ha rerpaAKa

,,Krer Brmapafi"OoA,

Cre46yrneH

,,Eyrnecr 2000"

tIeTeHe

2

Mareprarnrca
yve6nurc

rKrer BsJrrapI,If "OOA,
,,Bylnecr 2000"
,

1001-9

978-954-t81024-8

nKosa- CeHraJreBr.rq

Hxosa-

C

978-954-181025-5

eHraJreBlarl

Mapux fep4Nrarona,
CraHra Burona, Allelus
-f irxoaa-

,,Krer Errtapu.r"OoA,
,,Byrnecr 2000*

978-954-18-

HIrosa-CeHraJreBV rr

Mapzx fepANurona,
Cranr<a Brrrcona, Anerras
-f,

,rKfler Brllr.apux'oooA,
,,Bylnecr 2000"

ISBN
978-954-t8r014-9

uxosa- CeHrzureBr{rr

Mapux lepAxurona,
Crauxa Brnxona, Anerus
-fl

nepr4oA

KoJreKTrrB

Maput fep4xurona,
Cranra Buroea, Anenrz-s
.f,

,,Krer E:r,rrapzx"OOA,
,,Eyleecr 2000"

*Y.re6Ha rerpaAra no

Asropcru

Mapux lepANurona,
CraHra BuKona, Anerus
.fl

Byrceeu [epprog

o 9uraHrca

..flpusrenu". .[.Mapr<osa

OO,II

nepHoA

* Y.re6ua rerpaAKa

Mapxoea

,,flpurreru",

nr.rTepaTypa

3.

.I[.

IIO3HABATEJIHATA KHIIXKA

Er.nrapcrr.r e3HK

6

H

HaranrenoeaHrre Ha

HATIDABJIEHIIE

5

I-{anee

IIf - y.re6Ha202212023 T.

llsgarelcrno

06pasonareJrHo

1

H.

KOJIEKTHB

I4z o6p azutenH o r4sKy crB o

Nb

H

Irl.Mup.{esa
,,flpuf,Terr,r", P.Xpucrona

978-954-10-

t02t-7

C eHraJreBr,rq

MaprEx fepANurona,

Cranra BuKoea, Anerus

978-9s4-181023-l

.fnrosa-CeurareBr,rq
Mapurua BorAaHona
Mapux TeMnnrosa

978-954-181012-5

*Y.re6Ha rerpaAKa rro
MareMarl,rra Jllb I
*Y.re6Ha rerpa,qra rro
MareMarr{Ka J\! 2

,,Kfler Btmapux"OoA,
,,ByrBecr 2000*
,rKrer Etmapuxe'OoA,
,,Byrnecr 2000"

Mapu*ra BorAanosa
Maous. Teunurona
Mapu*ra BorAaHosa
Mapur Teunurona

*Yqe6ua rerpaAKa no

,,Krer Butapux"OoA,
,,Eyrnecr 2000*
Kner Eurapur"OO,{,
,,Byrnecr 2000
Kler Eslrapux"OO[r,
,,ByrBecr 2000*
,,Krer Burapzx"Oofi,
I,IK,,Any6uc"

Mapuxua BorAauona
Mapux TeuHrarona

978-9s4-18-

Baur flerpona,
Ema -fluarr{eBa r,r Ap.
Baua Ilerpona,
Elra -fluarveBau [p.
Ezcep,{aruxnon, OrursH
3auKon, fiar.uetla
Maprona, ,{zrvrurup
Eamancru, Orra

978-954-18r638-7
978-954-t81639-4
978-6t9215-048-8

MareMarr.rra

Jtlb 3

PoguHo*ranue

3

y're6nur
* Y.re6Ha rerpa,(Ka
trI:o6pasurerno

4

r.r3nycrBo

- yuednurc

Mysuma - yue6nurc

5

Texno;rorura u
rrpeA[prreMaqecrBo
- yue6uurc

6

.
An6yu
Texnororuu

,,Krer EurapurooooA,
,,Bymecr 2000*
,,Krer Burapnx"OoA,
,,Byrnecr 2000*
@onAaqus ,,,(Nyurzrp
A.rufi nN,IrHt Brnrapzx'o

flo ,,Krer Eurapux'oooA,
14
,,Eyrnecr 2000"
(DoHAauras,,,{xyHr.rrp

AqufinNdrHr

Irb
10

feuos*sir
llorosa" l]ovxa [(ro.lyrona.
Elrlrlus I lali*rapxilua,
I{raxo"nafi I {allen,

978-9s4-181018-7

t0r9-4

q78-954-

1

8-

I (r(,1--)

978-954- I 81$05-7

lViai.Aaner ra ffe:r mlieureaa.

Brlrapnl"

I:lmroraii I [aucn, I'crionesa
tr4ortrna, l{ouxa l{mvyxona.
Enr r.r:lrax

e3rrK U

JrrrTepaTypa

,,Krer Euraprax"
OOA, ,,Eyrnecr 2000"

yue6nurc

978-95.1- I 81

016-3

IIa:ranapr<oun,

Marpaue;ra {eLiuxe
Opxrlex J[elNeea

me na.

V.{e6eH KoM[JreKT 3a rrerBbprr.r KJrac - y.re6Ha 202212023 r
Haraprenonanue
I{sAarencrno
AnroDcrcra KoJreKTrrB

Eurrapcrr{

1017-0

Opxra:iex f{e;rutena

rrpeAnplIeMaqecTBa

4.

Xpracrosa
IlrucaBe'ra B'b:iqufl onatieulona. I leHxa Miipuena,
[]aHq AHr-elcxa"'l'eo;1opa
Baleua-Biurafiauura

978-954-t8-

Mapun I'epr1n<Nxona,
Crauxa Btlxona,
.{ecnnua Baca.lreBer"
Age:rux -fluxogcKa-

ISBN
978-954-

1

8-

t372-0

CeHr&{enm.l

o

Yqe6na rerpaAra

J\b1

,,Krer Bsiltapur'
OOA,,,Byrnecr 2000*

M apwn I'ep,r1inll xona"

q78-954-1 8-

Cranrzr [Jr,,Tr(o]ltr.

137 5-1

lecrruna Bacll:rer.l,
Anerrfln flrtxorcxa(lesra.lreRm.r

o

Yqe6na rerpaAKa ,,KJrer Errrapux"
Ilb 2
OOA,,,Byrnecr 2000"

o

Y.re6ua rerpaAKa ,,Krer Brmapur"
OOA,,,Eyrnecr 2000"
Itb 3

Mapux l-epArxnrcona,
Cl'aura BuKora,
f{ecnulra BacaJrcra,
Ase.rNx .llqxoncxaCetritryenll,l
Maplrx fep4xllxona,

q78-q54- i 81316-8

Cl'rallrta B i,Jrxoea,

1377 -5

e78-954-18-

f{ecnuua l]acarena.
Aue,rus JlsnlscraCeHfaJteutlrr

rluranrca

,,Krer Eurapur"

oon.

Mapun feplxclu<ora.
CraNxa []r,nxonar.

978-954-t81373-7

,,Eyrnecr 2000*

{ecuuua Baca;rena,
Aue,rtlrq fl]rxoecxaC)esra.;renn.r

o

Yqe6ua rerpaAKa Kler Btmapklfl" OOn,
,,Ey:rnecr 2000"

KbM qHTAHKA

2

4

ooA,

Anrruficrrr
yue6uurc

,,BylBecr 2000*
IiJI[:,'l' ]ir,lraput
Sri;rer Minds

Buoruna TleaHona
Anropu: Xrp6rpr flyxra,
fionrep fepnrpoc r.r 4p.

o Yqe6Ha rerpaAKa

I(JtFl"t' Fju.:rraprax

001{

o Super Grammar

Supm Minds
KIIET Er,:rlaprax

OOI

,,Krer B:smapur"

ooA,

o

,,Byrnecr 2000*
,,Krer Burapzt"

Yqe6na rerpaAKa

rro MareMarzrca J\b I

ooA,

o

..Byreecr 2000"
,,Krer Errrapux'o

Y.re6Ha rerpaAKa

i\!

2

Y.re6Ha rerpaAKa

e3rrK -

rlonerrr

kt

o6rqecrnoro
y.re6nur
o Yqe6ua rerpaAKa
5

IIonercrr

tt

rrpupoAaTa
Y.re6Hrlrc
o Y.re6Ha rerpaAKa
6

1371-4

rro MareMarraxa J\b 3

Mare*rarr.rrca
yue6Hurc

o
1

978-954- I 8-

f]ecnraua BacnJrena,
AHerNx flHxoncxaCenrimesn.r
Mapi.ranii Eol4auona"
Mapxx Tsvrunxor"ril.
[]No-uasa lrlrallona
Mapuana Bor4auona,
Mapur Terrauurona,
Bvrorurna Irlnanona
Mapuaua Eorganona,
Mapnx Teuunrona,
Buomana I4sauona
Mapuana Bor4auona,
Mapnx Teunuxona,

rro MareMarrExa

-)

N{aplln I'epgxNroca,

Clalrra Buucona.

Kounrorrpno
MOAeJrHpaHe

yqe6nur
o Y.re6Ha rerpaAKa

ooA,

".Bvnsecr 2000*
,,Krer Btltrapux"

Artopu: Xrp6rpr flyxra,
fiourep fepnrpoc pr,qp.
Anropr: Xrp6rpr llyxra,
fionrep fepnrpoc u ap.
flenprn. I'eoprlr

978-9.s4-18-

1387-4
978-954- 1 B-

1388-l
978-9s4-344357-4
978-954-3443s8-1

978-954-344525-7
978-954-18-

.flrcarr,roB

1379-L)

,,KJrer Euraputoo OOA,

Py*,reH I leuaH, I'eoprl.r

,,ByJrnecr 2000"

Jlxumon

978-954- 1 81 384-3

PyrraeH

,,Krer Brmapax" OOA, Mar<cura Maxcauon,
,,Bylnecr 2000"
flecltc:ra r+a N4nre Fr r<oB..r

978-954-18
1 3 80-5

,,Krer Br'r'rapul.'OOA, MaxcLrM Marcuraon,
,,Bylnecr 2000"
f{ecucrana Mxleuxclna
,,Krer Brntapuxo'OOA, 7t. l{y,-nrxon.lI.
?IK,,Any6uc"
lioxryxapona, F)"
nuntflrpcle;r, C. Xpuc'xlra
,,Krer Btnrapux" OOA, tr{. {yurr<or, [.
VTK,,Aryduc"
Koxyxapona" Li.
J.INnllrpona, C. XpNcrosn
,,Krer BrnraprEx" OOA, E. {arirauou. M.

978-9s4- 1 8*
1:]85-0

Plso6pasure;ruo

8

y.le6rlux I4K ".Auv6prc"
Aur"e:rona. E. fraroea
Myrura - yve6uur ,,KrerBrmaprx" OOA, l:i;nlcaaera [Jr,-uqlrnonar,r3KycrBo -

Texnolornu u

978-951-18
t386-7

,,Krer Brrrrapu.a" OOA,
,,Ey.rnecr 2000*

7

9

978-954-181382-t)

Lleri;1oxr.

978-619-215
383-0
978-619-215381-6
978-619-2154{}5-t)
978-954-1{t-

,,By.nnecr 2000*

IIeHxa
MilP'teril, Batllt Axle:rcxzt

lll83-6

,,Krer Eurapur"

Huxo;rafi

978-951-181389-t{

L{auen"

rrpeAIIprreMarrecTBo

ooA,

- yue6nrax

,,Eyrnecr 2000*,

Krcuyxona,

@onAarlns:

fla:ranapxoea. Margauela
{e,rariemena, Llpeua
I lellelqeea

AqufisN{aur

I'enoeena lrlorona. llo.lxa

,,,{xyHurp

Brlraput"

Ea-tytlun

o An6yna

,,Krer

Hario:rair

Brtlll:apwxoo

ooA,

I-{ancr.

ferroBeua l4orona, /]o'rrc.'r

,,Eyrnecr 2000",
@ouAaqus: ,,,{xynrarp
AqufisNaaur

Brrrapur"

978-q54-181378-2

I(rouyxoaa,

I [a,rarrr

l),Mv:*lst
apnona, MitiTliure.ii;r

.{e"nnuerueua"

tr4pella

I{e4eLruera

Mornur ra us6op Ha yue6uure

KoMrrJreKTrr:

./ Ocurypxnar crrcreMHocr, rrocJreAoBarerrHocr rr npr4eMcrBeHocr n o6yueuuero;
,/ floAnoruarar ocMLrcJr.f,Hero Ha Br,TperxHonpeAMerHr,r r{ MexAytIpeAMerHI4 Bpr,3KI4;
'/ Cr4rpNar KoMrroHeHTr4, Kor{To ca npeAHa3HaqeHr,r 3a orleHfBaHe rrocrr,rxeHrrsra
yr{eHr,rrluTe rrJrI,I caMoorleHKaTa IrM

Ha

;

,/ Ocuryp.rnar 14 crr4Mynr{par caMocroflTeJrHoro yr{eHe;
,/ llo46oprr Ha reKcroBere r4 r.r3noJr3BaHlrfl e3vt:r. ca rroAxoAflit\v

ga B:b3pacrra

Ha

yrreHuuHTe;

'/ fpa$uuur.rt guzaitu, [nrocrparr,rBHras MarepkraJr u uonurpa$uqecKoro
,/

orroBapsr Ha 3aJroxeHoro n [OC;
C:sorsercrnar Ha cbBpeMeHHrrre r43r4cKBaHr,rs.

3a

r43rrbJrHeHr.{e

Bri3yanHa aH$opuaqux u

KOMyHuKaqr,rq;

'/ B

yue6Horo cbAbpxaHpre uwa

pa3nI4LIHII paBHI,IUa Ha Mr4CJreHe

,/
./
,/

*

HaJrr.rrrr4e

Ha AefiHocru

perrpOAyKTr,rBHO

14

v

saraqlrr, rpeArronarauu

TBOpr{eCKO;

Ocuryperia e Bb3Mox(Hocr 3a rr3rroJr3BaHe Ha pa3Hoo6pasnra Mero.4lr r4 TexHuKr{ npr4
[punaraHero Ha yue6nur KoMrrJreKT;
CrArpxcar cnpaBoqeH afiapar, rorrtJrHr4TeJrHr4 ,t rrorcnr4TeJrHr4 TeKcroBe,
rroArr oM ara[Ir4 yr{eHero r4 caM o cro.sreJrHara pa6 ora;
ocuryprnar B63MoxHocr 3a rr3rroJr3BaHe B KJracoBe c pa3nr4rrHrz rro3HaBareJrHu
paBHr4ula;

,/

Ocurypanar Bb3MoxHocr 3a r43rroJr3BaHe ua yue6unur4Te [pI4 yrreHr4rlu c pa3nur{Ho
paBHLIUe Ha KOMyHpIKaTITBHa KOMIeTeHTHOCT;

'/ IlpuloNzuocr

Ha

yve6uure KoMnJreKTa

B JroKaJruara MaKpocpeAa.

3AKJIIOI{EHI4E:

I. O6ruecrseHr.rqr cbBer ria HY ,,Oreq flakrcuit", cBrnacyBa yrrr4nr4ulHt4qr nnaH-[pueM
sa202212023 r. za n6pBI4 Krlac, cbrJracHo rrJr. 143, at 1 sa 3IIYO r4 B H3rrtJrHeHr.re Ha ul. 16,
il. 1, r. l0 or flpaeurnuxa 3a c634aBaHero, ycrpoficrnoro rr 4efinocrra sa o6qecrBeHr4Te
c6Berr4 K:[,M AercKHTe rpaAr4Hr.r H ytrr4nr4qara. flpuenaa 3 6poa o6rqoo6pa-:oBareJrHu rrapanenKrr
B yql4nuruero 3a npueM B nbpBr.r

xtac,2 rpynrz I{[O (c6opuu) u 1 rpyua

llf

upes yue6uara

202212023 r.

O6uecreeH[IflT cbBer ua HY ,,Oreq fIaner4ir", rp. flasapa]ro4r c:brnacyBa BcurrKH
4efinocru 3a npueM e I xrac ua yue6uara 202212023 r. I4n$opMauu-flTa seo6xoAuua ua
poAHTen[ITe la 6:sAe ny6nr.rxynaHa Ha cafrra Ha yr{r4nuxlero }r Ha BI{AHo Mqcro B crpaAara r{a
yq[nuu]eTo.
II. O6qecrBeHrrrr cBBer sa HY ,,Oreq lIaLtcr4it", rp. IIa:apalI(IutK cr,rJlacyea u:6opa,
HalpaBeH or rleAaroruqecKllTe crleul4ilnI,tcrt\Ha [o3HaBareJrHt4 KHr4xKrr, yue6uuqu u yue6nu
KoMrrJreKTr.r sa yue6uara 202212023 r. sa c6upxa na Exun 3a KrrIotIoBH KoMrIereHTHocrH, c
rporoKon noAnr,rcaH or rpeAceAuters, B Lr3rrbJrHeHue Ha 3auoseA P[09-2118/ 01 .02.2022 r.
ua Manzcrrpa Ha o6pa:oean
vr Haynara 3a yrBbpxAaBaHe Ha rpa$ur na Aefinocu4Te 3a
y
ocrrryprBaHe Ha
H rroMaraJra sa 6esst3Me3AHo rIoJI3BaHe or Aelrara I,I
yqeHr,rqure ra 3ano
52l0lL .03.2022 r. Ha AupeKropa,

Anocrol
flpedcedamen
HY ,,Omet1If,

I

HATTAJIHO yIIuJII4IIIE,, orEII rlAlrclrtrt, - [A3ArAxI,IK
y.n. ,,KoncraHTrrH Be.nuqrcon" Nb44
034/937 888
E-mail : n u paisij p z@abv,bg
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Ao
AI,IPEKTOPA HA

Hy,,orEq uaucufr"
fP. IIA3APAXT{K

CTAHOBLIIqE
or O6qecrBeHrrflT Crner na HV ,Oreq flantcuit, - IlasapAxurc

e

H3torBeuo Ha ocHoBaHrire qJr. 269, aJr. l, T. 10 or 3aroua 3a
rpeAyqLUIIauIHoro I,I frI{JIIlIIIHoto o6pasoBaHr{e (3nyo) z uu. 16, a.n. 1, "r.6 n r. 8 ot flparumrura
3a cb3AaBaHero, ycrpoftctroto u Aefiuocrra sa o6qecrBeHr,rre cbBeru KbM AercKVTe tpa4fiHtt u
yqrar[uara r,r cburacyBaHo or O6uecrseHr{, cbBer.

Ctagosuuleto

1. O6qemBeHlIflT cbBer ua HY ,,Oreq flaucuit", rp. flasap,uxr.rK, cbrJracyaa YuvmrrrlHr,rre
yue6nu IIJIaHoBe 3a l, 2, 3 u 4 KJrac Ha yualuara 202112022 yue6ua ro.(r{Ha, ,,flporpaua aa
[peAocraBflHe Ha paBHI,I Bb3MoxHootuu npuo6rqanaue Ha Aerla u yqeHr.ruu or yr3Br,rMr.r rpyuu" u
,,Yuurzrqua nporpaMa 3a [peBeHrlvrs. HapaHHoro HarrycKaHe or yunrr,ru1e".

Auocror Tpu
Ilpedcedamen
HV ,,Omeq IIr

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул. „Константин Величков" №44 Я 034/987 888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg
Вх. №
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до
ДИРЕКТОРА НА
НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ"
ГР. ПАЗАРДЖИК

СТАНОВИЩЕ
от Общественият Съвет на НУ „Отец Паисий" - Пазарджик

Становището е изготвено на основание чл. 269, ал. 1, т. 10 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 16, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Правилника
за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата и съгласувано от Обществения съвет.
Общественият съвет на НУ „Отец Паисий", съгласува Училищните учебни планове за
1, 2, 3 и 4 клас на учабната 2019/2020 учебна година, „Програма за предоставяне на равни
възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи" и „Училищна програма за
превенция на ранното напускане от училище".

' ** >

*

• )и »

. «•

•

р им щ »

*ттш*р *

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул. „ Константин Величков" №44 Я 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

До Директора
на НУ"Отец Паисий"
гр. Пазарджик

СТАНОВИЩЕ:
Общественият съвет на НУ"Отец Паисий" гр.Пазарджик съгласува избора направен
от педагогическите специалисти на учебници и учебни комплекти за учебната
2019/2020г.на сбирка на Екип за ключови компетентности, с протокол подписан от
председателя, в изпълнение на Заповед №РД09-1130/17.04.2019г. на Министъра на
образованието и науката за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване на
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците и Заповед
№ 468/30.05.2019г. на директора, както следва:
1. Избира следния учебен комплект за четвърти клас - учебна 2019/2020 г.
БЕЛ
Изд. Клет България ООД /правоприемник на издателство/„Булвест 2000"
Автори: М. Герджикова и др.
Печатно издание с електронен вариант
МАТЕМАТИКА
Изд. Клет България ООД /правоприемник на издателство „Булвест 2000"
Автори: М. Богданова и др..
Печатно издание с електронен вариант
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
Изд."Булвест 2000"
Автори:Румен Пенин и др

Печатно издание с електронен вариант

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
Изд."Булвест 2000"
Автори:Максим Максимов и др.

Печатно издание с електронен вариант

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
Изд. Клет България ООД /правоприемник на издателство ИК „Анубис"
Автори:Ив. Душков Ел.Димитрова и др. Печатно издание с електронен вариант
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Печатно издание с електронен
вариант
Изд. „Булвест 2000"
Издателска къща Анубис
Фондация: „Джуниър Ачийвмант България"
Автори: Н. Цанев и др.
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МУЗИКА
Изд. „ИК „Анубис""
Автори: Янна Рускова и др.
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Изд. ИК „Анубис"
Автори: бисер Дамянов и др.

Печатно издание с електронен вариант
Печатно издание с електронен вариант

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Изд."Клет България"
Автори: Хърбърт Пухта и др.

Печатно издание с електронен вариант

Мотиви за избор:
Избраният учебен комплект осигурява:
> Отговаря на новата учебна програма
> Съответства целите на обучение
> Подборът на текстовете и използвания език са подходящи за възрастта на
учениците
> Графичния дизайн, илюстративния материал и полиграфическото
изпълнение отговарят на заложеното в ДОС;
> В учебното съдържание има наличие на дейности и задачи,
предполагащи различни равнища на мислене - репродуктивно и
творчески;
> Осигурена е възможност за прилагане на разнообразни подходи и
методи при използването на учебния комплект;
> Има възможност за самостоятелно овладяване от ученика на
образователното съдържание в процеса на учене;
> Наличие на достатъчно други източници, към които се правят препратки;
> Наличие на възможности ученикът да разбере равнището на собственото
си усвояване чрез извеждане на равнищата на оценяване;
> Възможност за използване в класове с различни познавателни равнища;
> Възможност за използване на учебниците при ученици с различно
равнище на комуникативна компетентност;
> Приложимост на учебния комплект в локалната микросреда
1. Препоръчва на Обществения съвет към НУ „Отец Паисий66 гр. Пазарджик
да утвърди предложените учебни комплекти.

/

Председател им Обществен съвет
в НУ „ Отец Паисий "-гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул. „Константин Величков" №44 S 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg
ДО
ДИРЕКТОРА НА
НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ
ГР. ПАЗАРДЖИК

Лль

/

СТАНОВИЩЕ
от Общественият Съвет на НУ „Отец Паисий" - Пазарджик
ОТНОСНО: Училищният план-прием по чл. 143, ал. 1 на ЗПУО за 2019/2020 г.

Становището е изготвено на основание чл. 269, ал.1, т.10 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 16, ал. 1, т.6 и т.8 от Правилника за
създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата и съгласувано от Обществения съвет.
Съгласно чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от ЗПУО учениците се приемат в
общинските училища в първи клас съгласно определените от училищния план-прием места
при условията и реда на държавния образователен стандарт (ДОС) за организацията на
дейностите в училищното образование и Система за прием на учениците в първи клас на
всички училища от Община Пазарджик, утвърдена със Заповед №530/20.03.2019г на Кмет на
Община Пазарджик,за учебната 2019/2020 година, която включва:
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ/Приложение 1/
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР /Раздел V//
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ И БРОЙ ДЕЦА В ТЯХ-

3 паралелки първи клас-24 ученика;
2 групи ЦДО/сборни/-25 ученика в групи
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 1 КЛАС:

български език, математика и изобразително изкуство, музика
ВИДОВЕ СПОРТ:
лека
атлетика, минифутбол, минибаскетбол, минихандбал

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Общественият съвет на НУ „Отец Паисий", съгласува училищният план-прием за 2019/2020 г.
за първи клас, съгласно чл. 143, ал. 1 на ЗПУО и в изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 10 от
Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детските
градини и училищата.
Счита, че училищния план - прием, отговаря на изискванията визирани в разпоредбите на чл.
41, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование за
осъществяване на приема в първи клас и на Система за прием на учениците в първи клас на
всички училища от Община Пазарджик,утвърдена със 3аповед№530/20.03.2019г. на Кмет на
Община Пазарджик.
Общественият съвет на НУ „Отец Паисий"- Пазарджик съгласува всички дейности за
прием в I клас на учебната 2019/2020г. и предлага на директора за утвърждаване със
заповед.Информацията необходима на родителите да бъде публикувана на сайта на
училището и на видно място в сградата на училището.

Председател на ОС на
НУ „ Отец Паисий " гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул. „ Константин Величков" №44 9 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

До Директора
на НУ „Отец Паисий"
гр. Пазарджик
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СТАНОВИЩЕ:
Общественият съвет на НУ"Отец Паисий" гр.Пазарджик съгласува избора направен
от педагогическите специалисти на учебници и учебни комплекти за учебната
2019/2020г.на сбирка на Екип за ключови компетентности, с протокол подписан от
председателя, в изпълнение на Заповед № РД 09-820/15.03.2019г. на Министъра на
образованието и науката за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване на
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците и Заповед
№ 385-А/15.03.2019г. на директора, както следва:
1. Избира следния учебен комплект за първи клас - учебна 2019/2020 г.
БЕЛ
Изд. „Анубис"
Автори: Стойка Здравкова и др.
Печатно издание с електронен вариант
МАТЕМАТИКА
Изд. „Булвест 2000"
Автори: М. Богданова и др..
ОКОЛЕН СВЯТ.
Изд."Булвест 2000"
Автори:
В. Петрова и др.

Печатно издание с електронен вариант
Печатно издание с електронен вариант

МУЗИКА
Изд. „Анубис"
Автори: Я.Павлова и др.
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Изд. „Анубис"
Автори: Б.Дамянов и др.

Печатно издание с електронен вариант
Печатно издание с електронен вариант

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Печатно издание с електронен
вариант
ИК „Анубис"
Изд. „Булвест 2000"
Фондация: „Джуниър Ачийвмант България"
Автори: Н. Цанев и др.
КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ОТ СИСТЕМАТА
„ПРИЯТЕЛИ" ЗА 3-та и 4-та ГРУПА ЗА ДЕЦАТА ОТ ПГ
Издателство „Анубис"- „Приятели" комплект за вяко дете

Мотиви за избор:
Избраният учебен комплект осигурява:
* Постигане целите на обучение;
* Съответства на новата учебна програма;
* Подборът на текстовете и използвания език са подходящи за възрастта на учениците;
* Графичния дизайн, илюстративния материал и полиграфическото изпълнение
отговарят на заложеното в ДОС;
* В учебното съдържание има наличие на дейности и задачи, предполагащи различни
равнища на мислене - репродуктивно и творчески;
* Осигурена е възможност за използване на разнообразни методи при прилагането на
учебния комплект;
* Има възможност за самостоятелно овладяване от ученика на образователното
съдържание в процеса на учене;
* Наличие на достатъчно други източници, към които се правят препратки;
* Наличие на възможности ученикът да разбере равнището на собственото си
усвояване чрез извеждане на равнищата на оценяване;
* Възможност за използване в класове с различни познавателни равнища;
* Възможност за използване на учебниците при ученици с различно равнище на
комуникативна компетентност;
* Приложимост на учебния комплект в локалната микросреда

Апостол Т
Председа
съвет
в НУ"Отец Паисий "-гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул. „Константин Величков" №44 Я 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg
ДО ДИРЕКТОРА НА
НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ"
ГР. ПАЗАРДЖИК
СТАНОВИЩЕ
от Общественият Съвет на НУ „Отец Паисий" - Пазарджик
Становището е изготвено на основание чл. 269, ал.1, т.4 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 16, ал. 1, т.4 и т.5 от
Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата и съгласувано на заседание на Обществения съвет с
Протокол 2 от 06.03.2019 година.
Разпределението на бюджет 2019г. на НУ „Отец Паисий"-Пазарджик и направената
обяснителната записка към него включва:
1 .очаквани приходи и разходи по видове за училище, за ПГ и за ресурсно подпомагане;
2.параметрите/натурални показатели/ върху които са формирани разходите за
персонал-численост,размер на възнагражденията;
Брой ученици ПГ-20
Брой ученици -I-IV клас-331
Брой ГЦОУД-156
Брой персонал:36,5
-педагогически-30
-непедагогически-6.5
3.капиталови разходи -10 050лв. за изграждане на wifi мрежа-трансфер МОН;
4.разпределение на бюджета по дейностщ/бюджет 2019г./
5.основни ограничения при формиране на бюджета-99.48%
- за брой паралелки, за брой ученик
- за група ПГ,брой дете ПГ
- за ГЦДО, ученик в група
-за ресурсно подпомагане ,брой деца със СОП
- допълващи стандарти-100%
6. условно постоянни разходи/за институция/ 38 400лв. за всяко училище-100%;
7.размер на целеви средства-допълващи стандарти по видове;/ Решение №776 /
30.10.2018г. на МС
8.остатък от предходни години- по НП- модул „Музеите,като образователна среда"
2489лв.;
Общо за дейност училище-872 626лв.
Общо за дейност ПГ-30 937лв.
Общо за дейност-ресурсно подпомагане-32 940лв.
Преходен остатък-12 539лв.
Общо бюджет 2019г.-936 503лв.
Общественият съв
за разпределение г
Апостол Тричков,
Председател

на О

НУ „ Отец Паисий

аисий" гр.Пазарджик дава положително становище
цина.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 9 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

ДО
ДИРЕКТОРА НА
НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ
ГР. ПАЗАРДЖИК

СТАНОВИЩЕ
от Общественият Съвет на НУ"Отец Паисий" Пазарджик
ОТНОСНО: Училищният план-прием по чл. 143, ал. 1 на ЗПУО за 2018/2019 г.

Становището е изготвено на основание чл. 269, ал.1, т.10 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 16, ал. 1, т.6 и т.8 от Правилника за
създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата и съгласувано на заседание на Обществения съвет с Протокол 3 от 21.03.2018
година.
Съгласно чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от ЗПУО учениците се приемат в
общинските училища в първи клас съгласно определените от училищния план-прием места
при условията и реда на държавния образователен стандарт (ДОС) за организацията на
дейностите в училищното образование и съобразно предоставеното решение на
Педагогическият съвет от НУ"Отец Паисий", прието на заседание на Педагогическия съвет с
Протокол №6/14.03.2018г. и Система за прием на учениците в първи клас на всички училища
от Община Пазарджик, утвърдена със Заповед №407/14.02.2018г на Кмет на Община
Пазарджик,за учебната 2018/2019 година, която включва:
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ/Приложение 1/
КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ /Раздел III/
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 1 КЛАС

български език, математика и изобразително изкуство
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ И БРОЙ ДЕЦА В ТЯХ

3 паралелки Първи клас-24 ученика в паралелка
2 групи ЦДО/сборни/-25 ученика в групи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Общественият съвет на НУ"Отец Паисий", съгласува училищният план-прием за 2018/2019 г.
за първи клас, съгласно чл. 143, ал. 1 на ЗПУО и в изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 10 от
Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детските
градини и училищата.
Счита, че представените от Педагогическият съвет на училището решения, отговарят на
изискванията визирани в разпоредбите на чл. 41, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 10 за организация
на дейностите в училищното образование за осъществяване на приема в първи клас и на
Система за прием на учениците в първи клас на всички училища от Община
Пазарджик,утвърдена със Заповед№407/14.02.2018г. на Кмет на Община Пазарджик.
Общественият съвет на НУ"Отец Паисий"-Пазарджик съгласува всички дейности за
прием в I клас на учебната 2018/2019г..Информацията необходима на~ родителите да бъде
публикувана на сайта на училището и на видно място в сградата на училището.

Председател на ОС на 1
НУ"Отец Паисий " гр. Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 Я 034/987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg

До Директора
на НУ"Отец Паисий"
гр. Пазарджик

'
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СТАНОВИЩЕ:
Общественият съвет на НУ"Отец Паисий" гр.Пазарджик съгласува избора направен
от педагогическите специалисти на учебници и учебни комплекти за учебната
2018/2019г.на сбирка на Екип за ключови компетентности, с протокол подписан от
председателя, в изпълнение на Заповед № РД 09-137/29.01.2018г. на Министъра на
образованието и науката за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване на
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците и Заповед
№ 386/13.02.2018г. на директора, както следва:
1. Избира следния учебен комплект за първи клас - учебна 2018/2019 г.
БЕЛ
Изд. „Булвест 2000"
Автори: М. Герджикова и др.
Печатно издание с електронен вариант
МАТЕМАТИКА
Изд. „Булвест 2000"
Автори: М. Богданова и др..
ОКОЛЕН СВЯТ.
Изд."Булвест 2000"
Автори:
В. Петрова и др.

Печатно издание с електронен вариант
Печатно издание с електронен вариант

МУЗИКА
Изд. „Булвест 2000"
Автори: П. Марчева и др.
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Изд. „Булвест 2000"
Автори: Д. Немцов и др.

Печатно издание с електронен вариант
Печатно издание с електронен вариант

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Печатно издание с електронен
вариант
ИК „Анубис"
Изд. „Булвест 2000"
Фондация: „Джуниър Ачийвмант България"
Автори: Н. Цанев и др.
КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ОТ СИСТЕМАТА
„ПРИЯТЕЛИ" ЗА 3-та и 4-та ГРУПА ЗА ДЕЦАТА ОТ ПГ
Издателство „Анубис"- комплект за вяко дете

Мотиви за избор:
Избраният учебен комплект осигурява:
* Постигане целите на обучение;
* Съответства на новата учебна програма;
* Подборът на текстовете и използвания език са подходящи за възрастта на учениците;
* Графичния дизайн, илюстративния материал и полиграфическото изпълнение
отговарят на заложеното в ДОС;
* В учебното съдържание има наличие на дейности и задачи, предполагащи различни
равнища на мислене - репродуктивно и творчески;
* Осигурена е възможност за използване на разнообразни методи при прилагането на
учебния комплект;
* Има възможност за самостоятелно овладяване от ученика на образователното
съдържание в процеса на учене;
* Наличие на достатъчно други източници, към които се правят препратки;
* Наличие на възможности ученикът да разбере равнището на собственото си
усвояване чрез извеждане на равнищата на оценяване;
* Възможност за използване в класове с различни познавателни равнища;
* Възможност за използване на учебниците при ученици с различно равнище на
комуникативна компетентност;
* Приложимост на учебния комплект в локалната микросреда

Апостол Т
Председател на Обществен съвет
в НУ"Отец Паисий "-гр. Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 9 0347987888
E-mail: nupaisijpz@abv.bg
и
НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ДО
ДИРЕКТОРА НА
НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ
ГР. ПАЗАРДЖИК

гр. ПАЗАРДЖИК

Ш М 0 М М Ж , £ . Г.
СТАНОВИЩЕ

от Общественият Съвет на НУ "Отец Паисий" Пазарджик
Становището е изготвено на основание чл. 269, ал.1, т.4 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 16, ал. 1, т.4 и т.5 от
Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата и съгласувано на заседание на Обществения съвет с
Протокол 2 от 22.02.2018 година.
Разпределението на бюджет 2018г. на НУ"Отец Паисий"-Пазарджик
направената обяснителната записка към него включва:

и

1.очаквани приходи и разходи по видове за училище ,за ПГ и за ресурсно
подпомагане;
2.параметрите/натурални показатели/ върху които са формирани разходите за
персонал-численост,размер на възнагражденията;
Брой ученици ПГ-27
Брой ученици -I-IV клас-332
Брой ЦДО-157
Брой персонал:36,5
-педагогически-3 0
-непедагогически-6.5
3.капиталови разходи -не са предвидени;
4.разпределение на бюджета по дейности;/бюджет 2018г./
5.0СН0ВНИ ограничения при формиране на бюджета-99.32%
-брой паралелки-15х 6992лв.
6. условно постоянни разходи/за институция/ 33000лв. за всяко училище-100%;
7.размер на целеви средства-допълващи стандарти по видове;/Решение
№667/01.11.2017г. на МС
8.няма собствени приходи и остатък от предходни години;
Общественият съвет на НУ"Отец Паисий" гр.Пазарджик дава положително
становище за разпределение на бюджет 2018 година.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail: riupaisijpz@abv.bg

До Директора
на НУ"Отец Паисий"
гр. Пазарджик

СТАНОВИЩЕ:
Общественият съвет на НУ"Отец Паисий" гр.Пазарджик съгласува избора направен
от педагогическите специалисти на учебници и учебни комплекти за учебната
2017/2018г.на сбирка на Екип за ключови компетентности, с протокол подписан от
председателя, в изпълнение на Заповед № РД 09-1671/21.02.2017г. на Министъра на
образованието и науката за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване на
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците и Заповед
№ 509/02.03.2017г. на директора, както следва:
1. Избира следния учебен комплект за първи клас - учебна 2017/2018 г.
БЕЛ
Изд. „Булвест 2000"
Автори: М. Герджикова и др.
Печатно издание с електронен вариант
МАТЕМАТИКА
Изд. „Булвест 2000"
Автори: М. Богданова и др..
ОКОЛЕН СВЯТ.
Изд."Булвест 2000"
Автори:
В. Петрова и др.

Печатно издание с електронен вариант
Печатно издание с електронен вариант

МУЗИКА
Изд. „Булвест 2000"
Автори: П. Марчева и др.
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Изд. „Булвест 2000"
Автори: Д. Немцов и др.

Печатно издание с електронен вариант
Печатно издание с електронен вариант

НУ "ОТЕЦ П
гр. ПАЗАРД:

ВЯРНО^ТОРИ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ИК „Анубис"
Изд. „Булвест 2000"и Фондация: „Джуниър Ачийвмант България"
Автори: Н. Цанев и др.
Печатно издание с електронен вариант
КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ОТ СИСТЕМАТА
„ПРИЯТЕЛИ" ЗА 3-та и 4-та ГРУПА ЗА ДЕЦАТА ОТ ПГ
Издателство „Анубис"- комплект за вяко дете.
Мотиви за избор:
Избраният учебен комплект осигурява:
* Постигане целите на обучение;
* Съответства на новата учебна програма;
* Подборът на текстовете и използвания език са подходящи за възрастта на
учениците;
* Графичния дизайн, илюстративния материал и полиграфическото изпълнение
отговарят на заложеното в ДОС;
* В учебното съдържание има наличие на дейности и задачи, предполагащи
различни равнища на мислене - репродуктивно и творчески;
* Осигурена е възможност за използване на разнообразни методи при
прилагането на учебния комплект;
* Има възможност за самостоятелно овладяване от ученика на образователното
съдържание в процеса на учене;
* Наличие на достатъчно други източници, към които се правят препратки;
* Наличие на възможности ученикът да разбере равнището на собственото си
усвояване чрез извеждане на равнищата на оценяване;
* Възможност за използване в класове с различни познавателни равнища;
* Възможност за използване на учебниците при ученици с различно равнище на
комуникативна компетентност;
* Приложимост на учебния комплект в локалната микросреда
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ествеи съвет
-гр.Пазарджик
НУ "OTEL
гр. ПАЗ

ВЯРНО С

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail : nupaisijpz@abv.bg
ДО
ДИРЕКТОРА НА
НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ"
ГР. ПАЗАРДЖИК
СТАНОВИЩЕ
от Общественият Съвет на НУ"Отец Паисий" Пазарджик
ОТНОСНО: Училищният план-прием по чл. 143, ал. 1 на ЗПУО за 2017/2018 г.

Становището е изготвено на основание чл. 269, ал.1, т.10 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 16, ал. 1, т.6 и т.8 от Правилника за
създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и
училищата и съгласувано на заседание на Обществения съвет с Протокол 2 от 15.03.2017
година.
Съгласно чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от ЗПУО учениците се приемат в
общинските училища в първи клас и ПГ на определените от училищния план-прием места
при условията и реда на държавния образователен стандарт (ДОС) за организацията на
дейностите в училищното образование и съобразно предоставеното решение на
Педагогическият колектив от НУ"Отец Паисий", прието на заседание на Педагогическия
съвет с Протокол №5/14.03.17., Общественият Съвет на НУ"Отец Паисий" разгледа
приемната процедура за учениците в подготвителна група, първи и през учебната 2017/2018
година, която включва.
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ/приложение/
КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ /приложение/
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 1 КЛАС

български език, .математика и изобразително изкуство
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ И БРОЙ ДЕЦА В ТЯХ

1 паралелка Подготвителна група-27 деца
3 паралелки Първи клас-24 ученика в паралелка
2 групи ЦОД/сборни/-25 ученика в групи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Общественият съвет на НУОтец Паисий", съгласува училищният план-прием за 2017/2018 г.
за ПЕ и първи клас,съгласно чл. 143, ал. 1 на ЗПУО и в изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 10 от
Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детските
градини и училищата.
Счита, че представените от Педагогическият колектив на училището решения, отговарят на
изискванията визирани в разпоредбите на чл. 41, ал. 1 , чл. 42 , чл. 43 и чл. 45 , ал. 1 от Наредба
№ 10 за организация на дейностите в училищното образование за осъществяване на приема в
първи клас.
Общественият съвет на Н У О т е ц Паисий"-Пазарджик очаква при подадени по-голям брой
заявления училището да приложи критерии.

председател на ОС на
НУ"Отец Паисий " гр.Пазарджик

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail : nupaisijpz@abv.bg
ДО
ДИРЕКТОРА НА
НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ"
ГР. ПАЗАРДЖИК
СТАНОВИЩЕ
от Общественият Съвет на Н У О т е ц Паисий" Пазарджик
Становището е изготвено на основание чл. 269, ал. 1, т.4 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 16, ал. 1, т.4 и т.5 от
Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата и съгласувано на заседание на Обществения съвет с
Протокол 2 от 15.03.2017 година.
Разпределението на бюджет 2017г. на НУОтец Паисий"-Пазарджик
направената обяснителната записка към него включва:

и

1 .очаквани приходи и разходи по видове за училище и ПГ;
2.параметрите/натурални показатели/ върху които са формирани разходите за
персонал-численост,размер на възнагражденията;
Брой ученици ПГ-27
Брой ученици -I-IV клас-355
Брой ЦОД-152
Брой персонал:39,5
-педагогически-32
-непедагогически-7.5
3.капиталови разходи -не са предвидени;
4.разпределение на бюджета по дейности;/бюджет 2017г./
5.основни ограничения при формиране на бюджета-91.89% и условно постоянни
разходи 29000лв. за всяко училище;
6.размер на целеви средства по видове;/Решение №920/02.11.2016г. на МС
7.размер на установеното към края на предходната година превишение на
постъпленията/преходен остатък/-10757лв.;
8.няма собствени приходи и остатък от предходни години;
Общественият съвет на НУОтец Паисий" гр.Пазарджик дава положително
становище за разпределение на бюджет 2017 година.

Апостол Тричкдв,
Председател на ЮС нс
НУ^Отец Паисий " гр.Пазарджик

НУ "ОТЕЦ П

гр. ПАЗАР/
ВЯРНО G

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК
ул." Константин Величков" №44 8 034/987888
E-mail : nupaisijpz@abv.bg

Вх.№. 1545/16.03.2017г.
ПРОТОКОЛ № 2 /15.03.2017Г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

ДНЕВЕН РЕД:

Днес, 15.03.2017год. от 18.се проведе заседание на Обществения съвет към
НУ"Отец Паисий" град Пазарджик при следния дневен ред.
1 .Отчет за изпълнение на бюджет 2016г. на училището.
2.Разпределение на бюджет 2017г.по дейностите-становище.
3.Предложения на ПС за разпределение на средства от преходен остатък 2016г.
4.Училищен план-прием за ПГ и 1 клас на учебната 2017/2018 година. Становище и
съгласуване.
5.Съгласуване на избора за учебници и учебни комплекти и познавателни книжки от
педагогическите специалисти за ПГ и 1 клас.
На заседанието присъстваха:
Председател: А .Тричков
Членове:
1 .Соня Варникова-член на обществен съвет към училището
2.Мариан Груев- член на обществен съвет към училището
3.Боряна Вълкова- член на обществен съвет към училището
4.Татяна Желева-резервен член,представител на Община Пазарджик
5.Динка Танчева-директор НУ „Отец Паисий"
6.Николинка Замяркова-техническо лице
7.Кристияна Стоянова-председател на ученически съвет
По т. 1 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието с отчет на бюджет 2016г.
Поставени въпроси на обсъждане:
• Извършения преразход е за обезщетения по & 02-08
• Икономия на разходите за издръжка по &10
• Планиран и добре извършен ремонт на покрива на училището
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували:5
За: 5
Против: няма
Въздържал се: няма
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По т. 2 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието с разпределение на бюджет 2017г.
Поставени въпроси на обсъждане:
• Възможност за подобряване качеството на храна/закуски, в това число само
един път седмично тестена закуска, останалите дни плод, мляко, сокове.
• Добре планиран, спазвайки нормативите и балансиран бюджет за 2017 год.
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували:5
За: 5
Против: няма
Въздържал се: няма
По т. 3 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието с предложения на ПС за разпределение на средства от
преходен остатък 2016г. - 10757.00лв.
Поставени въпроси на обсъждане:
• За обезщетения /около 8000.00лв./ - задължително платими.
• За обновяване на спортната база във физкултурния салон/шведска стена и др. от
остатъка.
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 5
За: 5
Против: няма
Въздържал се: няма
По т. 4 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието Училищен план-прием за ПГ и 1 клас на учебната
2017/2018 година.
Поставени въпроси на обсъждане:
• няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували: 5
За: 5
Против: няма
Въздържал се: няма
По т. 5 от дневния ред директорът на училището г-жа Динка Танчева запозна
членовете на ОС в заседанието избора за учебници,учебни комплекти и познавателни
книжки от педагогическите специалисти за ПГ и 1 клас.
Поставени въпроси на обсъждане:
• няма
Председателят на ОС предложи да се гласува и запише за протокола:
Гласували:
5
За: 5
Против: няма
Въздържал се: няма

НУ "ОТЕ
гр. Ш

ВЯРНО С

Обществения съвет към Н У О т е ц Паисий" град Пазарджик реши:

1.Приема Отчет за изпълнение на бюджет 2016г. на училището;
2.Разпределение на бюджет 2017г.по дейностите-становище;
3. Предложения на ПС за разпределение на средства от преходен остатък
201 бг./становище/;
4.Училищен план-прием за ПГ и 1 клас на учебната 2017/2018 година/становище/;
5.Съгласуване на избора за учебници и учебни комплекти и познавателни книжки от
педагогическите специалисти за ПГ и 1 клас/становище/;

Становищата на ОС ще бъдат публикувани на сайта на училището.
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Изготвил:
Н.Замяркова
Техническо лице на ОС
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НУОтец Паисий " гр.Пазарджик

