
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ 7 СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД

ПРОТОКОЛ№1

Днес, 10.09.2018 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. Запознаване със стратегията за развитие на VII СУ “К. Шапкарев“.

2. Годишен план за развитието на училището.
•о

3. План -  прием за първи клас.

На заседанието присъстваха:

Валентина Хаджийска 

Мария Рошкова 

Надежда Радкова 

Анита Димова

Г-жа Стоянова откри заседанието, като поздрави членовете на ОС и представи г-жа Анита 
Димова, родител на ученик в първи клас и прокурор в Районна прокуратура - Благоевград. 
Предложението е тя да стане член на ОС, като г-н Бараков става член на УН.

Предложението бе прието единодушно.

Г-жа Стоянова запозна присъстващите с дневният ред на заседанието.

По т. 1 - Г-жа Стоянова представи накратко на гостите Стратегията за развитие на Седмо СУ. 
Обучаваме се в хардуерни науки, но с преоритет е родноезиковата подготовка, затова първите три по 
важност акценти в Стратегията са родноезиковото обучение, чуждоезиковото обучение и 
дигиталните компетентности. Тя отбеляза проявите на Седмо СУ като утвърдено Кеймбридж 
училище, а именно първото място на песента ни в състезанието. Подчерта , че по отношение на 
квалификацията на кадрите, Седмо СУ е на едно от първите места в областта с четирима 
дипломирани докторанти. Г-жа Стоянова отчете, че Комисията по оценяване труда на 
педагогическите специалисти е почти приключила работата си и в края на месеца допълнителните 
възнаграждения ще бъдат получени.

По т. 2 - Г-жа Стоянова направи предложение относно състава на Училищната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (УКБППМН): г-жа Мария
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Бакалска, представител на ОС и член на комисията, да бъде заменена с г-жа Анита Димова, прокурор 
и също член на Обществения съвет.

Предложението бе прието единодушно.

Г-жа Стоянова запозна гостите и присъстващите с предложената система от символи за 
качествено оценяване, която екипът по ключови компетентности на учителите от начален етап е 
изготвил и я подложи на гласуване. Символите бяха приети без възражения.

Г-жа Стоянова отбелйза работата ни по проекти. Нов компютърен кабинет и друг -  малък с 20 
компютъра. Обучение — интерактивна вътрешна квалификация. Подобряване материалната база в 
посока музика, спорт и изкуства.

По т. 3 -  Взе се решение да бъде редуциран броя на паралелките за прием в първи клас от 6 на 
5, основан на проведена анкета от комисията по качеството.

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

На това заседание бяха взети сдедните решения:

1. Г-жа Анита Димова става член на ОС.
2. Г-жа Анита Димова заема мястото на г-жа Мария Бакалска в Училищната комисия за борба 

с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
3. Редуциран бе броя на паралелките за прием в първи клас от 6 на 5.
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