
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ 7 СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД ,

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 02.09.2019 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:

1. Съгласуване на училищните учебни планове -  2019-2020 година.

2. Съгласуване формите на обучение -  индивидуална, самостоятелна, комбинирана 
и индивидуалните учебни планове.

3. Избор на нов председател на Обществения съвет при 7 СУ.

4. Разни.

На заседанието присъстваха г-жа Валентина Хаджийска - председател на 
Обществения съвет, г-жа Мария Рошкова, г-жа Надежда Радкова, г-жа Анита Димова и 
г-жа Людмила Стамболийска.

По молба на председателя на Обществения съвет г-жа Валентина Хаджийска, бе 
добавена точка трета от дневния ред на заседанието. Повод за нейната молба е често 
отсъствие от страната и невъзможност да присъства на всички заседания на 
Обществения съвет при 7 СУ.

Г-жа Стоянова откри заседанието, като поздрави членовете на ОС и ги запозна с 
дневния ред на заседанието. Дневният ред бе приет единодушно.

По т. 1 - Съгласуване на училищните учебни планове -  2019-2020 година - Г-жа 
Стоянова запозна присъстващите с учебните планове на класовете по раздели, запазват 
се до1 гклнител ни те по i  час математика и "български' език, часове от раздел „В“ има 
само в първи клас -  религия. Предложението беше гласувано и прието с единодушие.



Директорът отчете успешно завършилата поправителната сесия. Трима ученици са 
издържали приравнителни изпити за девети клас и са записани в Седмо СУ „Кузман 
Шапкарев“ в паралелката с профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

По т. 2 - Съгласуване формите на обучение -  йндивидуална, самостоятелна, 
комбинирана и индивидуалните учебни планове. - Предложените форми на обучение 
са дневна, комбинирана и самостоятелна, съгласно подадените от родителите 
заявления.

В комбинирана форма има четирима ученици: Калина Анастасова - 5.а клас, 
Кристиян Дреновски - 5.в клас, Стойчо Иванов -  6 клас и Мария Христова - 7.г клас.

В самостоятелна форма -  двама ученици: Стоянка Христова - 12 клас, профил 
„Хуманитерен“ и Добринка Занкова - 12 клас, профил „Хуманитерен“. Предложението 
беше гласувано и прието с единодушие.

По т. 3 - Избор на нов председател на Обществения съвет при 7 СУ -  Г-жа Анита 
Димова предложи за председател на Обществения съвет г-жа Мария Рошкова, като се 
мотивира с нейната отговорност и професионални качества. Друго предложение не бе 
направено и се премина към гласуване. Предложението беше прието с единодушие.

Г-жа Стоянова поздрави новия председател и запозна присъстващите с политиката 
на училищното ръководство при организацията на работа и пропусквателния режим в 
училище.

По т. 4 - Разни. - г-жа Стоянова сведе до знанието на присъстващите заповед, 
касаеща закупуване на помагала и приемане на дарения от родителите. Заповедта 
забранява събиране на парични средства по издръжка на процеса на обучение и 
подобряване на материалната база. Събирането на дарения да става при спазване 
принципа на доброволност и личната воля на дарителя.

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

На това заседание бяха взети следните решения: . - • •

1. Обществен съвет към 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград приема 
решението на ПС на 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград относно 
училищните учебни планове -  2019-2020 година.

2. Обществен съвет към 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград приема 
решението на ПС на 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград относно



индивидуални учебни планове за учениците с комбинирана и самостоятелна 
форма на обучение.

3. Членовете на Обществения съвет при 7 СУ избраха г-жа Мария РошКова за 
председател на Обществения съвет.

1. Председател:

2. Протоколчик:


