ПРОТОКОЛ № 9/05.09.2018 г.
Вх. № .2219/05.09.2018г.
Днес 05.09.2018 г., сряда, от 18:30 ч. в сградата на училището, се проведе заседание
на Обществения съвет при 93 СУ „Александър Теодоров-Балан“.
На заседанието членовете на ОС присъстват в състав:

1.

г-жа Анастасия Петкова – родител

2.

г-н Евгени Копчев – родител

3.

г-жа Елена Шарова – родител

4.

г-жа Елена Марашлиева – родител

5.

г-жа Албена Кръстева, представител на Община Слатина

6.

г-жа Евдокия Гергова - директор

Протоколчик: г-жа Анета Георгиева, представител на училището.
Заседанието протече при следния единодушно приет дневен ред:
1. Обсъждане и съгласуване на предложение за учебни планове за ученицитеот в 1. до
12. клас за учебната 2018 г. – 2019 г.
2. Информация за броя ученици и паралелки по класове за учебната 2018 г. – 2019 г. в
93 СУ „Александър Теодоров-Балан“ и режимът на занятията.
Присъствието на всички членове е удостоверено с подпис.
На събранието присъства г-жа Евдокия Гергова, директор, както и г-жа Анета
Георгиева, протоколчик на събранието.
По т. 1 от дневния ред
Г-жа Гергова представи предложение за учебни планове за ученицитеот в 1. до 12.
клас за учебната 2018 – 2019 г. година. Плановете следват програмата на МОН.
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Госпожа Гергова представи учебните планове за прием, предвидения хорариум
часове общообразователна и специализирана подготовка, вида специализирани предмети,
както и преподавателите.
От представените учебни планове за учебната 2018 – 2019 г. за 8.клас, паралелките с
профил „Обществени науки” с преподаване на криминология и криминалистика и профил
„Обществени науки” с преподаване на „Репортерство и медии” е предвидено 18 часа
седмично да бъде изучаван английски език.
Предложението бе подложено на гласуване и прието единодушно.
По т. 2 от дневния ред
Госпожа Гергова предостави информация за броя ученици за учебната 2018 г. – 2019
г. Към датата на настоящото събрание той е 445, разпределение в 21 паралелеки, в 12 класа,
както следва:
Подготвителна група (6 годишни) – 1 паралелка

7 клас – 1 паралелка

1. клас – 3 паралелки

8 клас – 2 паралелки

2. клас – 2 паралелки

9 клас – 2 паралелки

3 клас – 2 паралелки

10 клас – 1 паралелка

4 клас – 2 паралелки

11 клас – 1 паралелка

5 клас – 1 паралелка

12 клас – 1 паралелка

6 клас – 2 паралелки

През учебната 2018 г. – 2019 г. в училището няма паралелка подготвителна група 5годишни.
Режимът на зантията ще се осъщестява на две смени.
Заседанието приключи в 20:00 ч.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ:

Анастасия Петкова /п
Евгени Копчев /п/
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Елена Шарова /п/
Елена Марашлиева /п/

Изготвил протокола: Анета Георгиева / п /
Утвърдил: Анастасия Петкова / п
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