
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ 7 СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД

ПРОТОКОЛ №1

Днес, 13.09.2017 година по покана на директора на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ -  
Благоевград, се състоя заседание на номинираните за членове на обществения съвет родители, 
финансиращия орган и общественици.

Дневен ред на заседанието:

1. Съгласуване на стратегическите документи на училището.

2. Съгласуване на учебни планове за учебната 2017 -  2018 година.

3. Разни. *

На заседанието присъстваха:

Валентина Хаджийска
L

Мария Рошкова

Г-жа Стоянова откри заседанието, като поздрави членовете на ОС и ги запозна с дневният ред 
на заседанието.

Г-жа Стоянова представи новите колеги: г-жа Валентина Димитрова -  преподавател по 
физика и астрономия, математика и информатика, и работилите и преди в училището г-жа Пенка 
Танева -  преподавател по изобразително изкуство, и г-ца Моника Ризова -  преподавател по 
български език и литература. Пожела им успешна работа през новата учебна година и отправи 
благодарности към членовете на комисиите, които са работили по стратегическите училищни 

окументи.

По 1.т. - Стратегическите документи на училището. - Г-жа Стоянова изказа мнение, че 
съвременните родители са все по-взискателни, но ние като колектив трябва да отстояваме позициите 
и решенията си, както и да информираме родителите за училищните правила и да изискваме тяхното 
спазване. Информира относно промените спрямо преструктуриране на областите: Управление на 
институцията и Образователен процес-обучение, възпитание и социализация.

Г-жа Стоянова даде думата на г-жа Н. Георгиева, за да докладва Правилника за дейността на 
училището. Допълненията и промените са по отношение на вътрешните правила за приема в ТТДУО, 
отдиха и туризма, храненето, сесиите на учениците в самостоятелна форма, общото събрание,
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ученическия съвет, ваканциите, полагането на изпити от учениците със СОП за степен на 
образование в IV, VII и X клас, униформите, дежурствата на учителите.

Правилник за вътрешния трудов ред докладва г-жа И. Митова.
Г-жа Стоянова напомни на колегите да внимават при събирането на информация за личните данни от 
родителите.

Процедурата по налагане на санкции на учениците - докладва г-жа Н. Николова. Тя изясни, че 
класните ръководители трябва да информират родителите за отсъствията на учениците чрез 
телефонно обаждане, електронна поща и уведомително писмо.

Г-жа Стоянова уточни, че санкции не се налагат на учениците до 4 клас и на децата със 
специални образователни потребности.

Плана за квалификация на педагогическите специалисти - докладва Г-жа Стоянова.
Разписани са правилата за атестиране и броя на кредитите -  три за период на атестация. Ангажимент 
на училището е да проведе обучения с кредити, които са предвидени за месеците ноември и март. 
Обучение по Мозабук може да се проведе, ако колегите желаят.

Правилник за безопасни условия - г-жа Стамболиева предложи двете практическите занятия 
за пожарна безопасност да се проведат съответно до 30.10.2017 и до 30.04.2018 г.

Правилник за безопасност на движението - Докладва г-жа Ив. Атанасова. Тя предложи да се
направи демонстрация пред учениците през месец март или април, организирана от съответните 
институции.

Седмично разписание - Г-жа К. Шуманова уточни, че ще има малка промяна и до следващия 
ден, 14.09.2017 всеки учител ще получи разписание и програма.

Правилник за борба с противообществените прояви - Г-н А. Бенов докладва, че няма промени.

Програма за превенция на ранното напускане на училище - Докладва г-жа Н. Георгиева.
Новото от Механизма противодействие на училищния тормоз е допълнено в програмата за 
превенция на ранното напускане на училище.

1 -жа Стоянова поиска думата, за да уточни, че той не се отнася за нашето училище и че смятаме да 
се придържаме към убеждението, че училището е място за учене и възпитание.

СФУК -  ще бъде докладван през януари 

Етичен кодекс - Докладва г-жа Райка Томова.

Правилник и процедура за провеждане на екскурзии. - Докладва г-жа Цветанка Попова. 

Екскурзиите и зелените училища да се провеждат само в почивни дни или по време на ваканциите. 

Всички правилници бяха приети единодушно.

По т. 2 - Съгласуване на учебни планове. - Г-жа Стоянова отбеляза, че промяна в учебните 
планове не се налага, с изключение на разширената подготовка в 5 и 6 клас. Директорът се
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аргументира като информира колегите за резултатите от класирането на училището в областта, 
цитирани на септемврийското съвещание на директорите на училища, проведено на 12.09.2017 г. 
Нашето училище, според класирането, е на 7 място в областта по български, език и литература по 
резултати на учениците, но по математика не сме в първата десетица. Възниква необходимост от 
увеличение с по 1 час разширена подготовка в 5 и 6 клас, за да се преодолее проблемът. Гласува се 
промяна в разширена и допълнителна подготовка в 5 и 6 клас по 1 час български език и математика.

Предложението бе прието единодушно*

По т. 3 - Разни -  Директорът помоли колегите да бъдат на разположение предвид огромния 
обем от работа в началото на годината.

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

На това заседание бяха взети следните решения:

1. Съгласуване на Стратегия за-развитие на 7 СУ - преструктуриране на областите: Управление 
на институцията и Образователен процес -  обучение, възпитание и социализация.

2. Гласува се промяна в разширена и допълнителна подготовка в 5 и 6 клас по 1 час български 
език и математика.


