ПРОТОКОЛ №2

Днес, 13.01.2017 година по покана на директора на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ Благоевград се състоя второто заседание на номинираните за членове на обществения
съвет родители, финансиращия орган и общественици.
Дневен ред на заседанието:
1. Запознаване с процедурата за избор на учебници в първи и пети клас за учебната
2017-2018 год. Запознаване с платформата за избор на учебници и учебни
помагала.
2. Изразяване на становище при гласуването на план-приема за учебната -20172018 год.
3. Годишен финансов отчет за разходване на бюджета за 2016 година.
Заседанието бе ръководено от директора на училището - г-жа Стоянова. Протоколът от
заседанието се води от г-жа Ангелина Цветанова - ЗАТС в Седмо СУ „Кузман
Шапкарев“.
На заседанието присъстваха:

.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Иванка Джунджорува
Мария Грозданова
Мария Рошкова
Валентина Хаджийска
Ася Александрова
Надежда Радкова
Милка Вантова
Вяра Поповска

На заседанието отсъства Магдалена Лазарова.
По първа точка от дневния ред - Запознаване с процедурата за избор на учебници в
първи и пети клас за учебната 2017-2018 год. Запознаване с платформата за избор на
учебници и учебни помагала - г-жа Стоянова представи платформата за избор на
учебници и процедурата, по която учителите се регистрират и правят своя избор.
Представени бяха авторските колективи и учителите бяха призовани да направят
добросъвестно своя избор като спазват правилата на НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за
познавателните книжки, учебниците и учебните помагала Обн. - ДВ, бр. 94 от
04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г. Издадена от министъра на образованието и
науката.
По втора точка от дневния ред - Изразяване на становище при гласуването на планприема за учебната -2017-2018 год. - г-жа Наталия Георгиева —училищен психолог,
представи двете програми за превенция от ранно напускане на училище и осигуряване
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на равен достъп до образование. Тя се обърна към членовете на обществения съвет с
апел да оказват съдействие при необходимост от подкрепа.
Дадена бе думата на г-жа Стоянова, която мотивира предложението си за училищния
план-приема за учебната -2017-2018 година:
6 паралелки първи клас;
5 паралелки в пети клас;
1 паралелка след седми клас;
1 паралелка след осми клас;
За прием в осми клас бе предложена една паралелка профил „Софтуерни и хардуерни
науки“;
За прием в девети клас г-жа Стоянова предложи една паралелка профил
„Хуманитарен“.
По трета точка от дневния ред - Годишен финансов отчет за разходване на бюджета за
2016 година.
Докладва счетоводителят г-жа Василка Зашева.

