
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ 7 СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД

ПРОТОКОЛ №2

Днес, 24.10. 2017 година по цокана на директора на Седмо СУ „Кузман 
Шапкарев“ -  Благоевград се състоя заседание на номинираните за членове на 
обществения съвет родители, финансиращия орган и общественици.

Заседанието бе свикано по молба на председателя на обществения съвет г-жа 
Иванка Джунджурова, Магдалена Атанасова Лазарова -  член на Обществения съвет и 
Ася Динева Александрова - член на Обществения съвет. Повод за тяхната молба е 
прекратяване на тяхното членство в обществения съвет поради обективни причини, а 
именно, децата им вече не учат в 7 СУ „Кузман Шапкарев“, а Магдалена Лазарова 
заема длъжност, която по закон не позволява участието й в сдружения, НПО и други 
организации.

Дневен ред на заседанието:

1. Подновяване състава на Обществения съвет при 7 СУ.

2. Избор на нов прецедател на Обществения съвет при 7 СУ.

3. Провеждане на информационна кампания по изграждане на Система за 
управление на качеството.

4. Анкетиране на родителите -  индивидуална среда на ученика.

5. Ученически униформи

6. Материално техническа база — по етажи — основен корпус, физкултурен салон, 
стол.

7. Ремонти -  текущи, предстоящи

8. Разни

На заседанието присъстваха г-жа Мария Рошкова и г-жа Валентина Хаджийска -  
членове на обществения съвет, както и новопредложените за членове от родителите на 
учениците в 7 СУ „Кузман Шапкарев“ на предварително проведените родителски 
срещи: Георги Бараков родител на дете от 1.а клас, Людмила Стамболийска, родител на 
дете от 1.6 клас и Николай Секулов, родител на ученичка от б.д клас.

По т. 1 - Подновяване състава на Обществения съвет при 7 СУ - Г-жа Стянова 
представи присъстващите членове на Обществения съвет — г-жа В. Хаджийска, г-жа 
Мария Рошкова. Те ще продължат работата си в ОС и занапред. Тъй като трима от 
членовете на Обществения съвет, в това число и председателят, вече нямат деца, учещи 
в 7 СУ „Кузман Шапкарев“, те трябва да бъдат заменени с нови, чиито деца поне още



три години ще учат в нашето училище. Г-жа Стоянова представи новопредложените 
членове и те бяха одобрени единодушно.

По т. 2 - Избор на нов прецедател на Обществения съвет при 7 СУ -  Г-жа Рошкова 
предложи за прецедател на Обществения съвет г-жа Валентина Хаджийска, като се 
мотивира с нейната отговорност и професионални качества. Предложението беше

л

гласувано и прието с единодушие.

По т. 3 - Провеждане на информационна кампания по изграждане на Система за 
управление на качеството - Г-жа Стоянова поясни точно и ясно на присъстващите 
какво представлява информационната кампания по изграждане на Система за 
управление на качеството. То се провежда с цел подобряване качеството на учебния 
процес и в него участват родители, учители, ученици, ръководството и обществеността.

По т. 4 - Анкетиране на родителите -  индивидуална среда на ученика - Г-жа 
Стоянова отбеляза колко е важно мнението на присъстващите за нас и помоли да 
попълнят специално изготвени от училищна комисия анкетни карти, като бъдат 
обективни. Областите за обследване са учебният процес и управлението на училището 
(стратегия, правилници, програми, процедури -  нормативната уредба). Попълвайки 
анкетата, родителите трябва да посочат слабите страни.

Относно учебния процес г-жа Стоянова посочи като проблем ниската мотивация за 
учене у децата. Нужен е по-добър диалог между родители и учители, което ще доведе и 
до подобряване на възпитанието и социализацията на учениците. При тези процеси 
липсва обратна връзка -  информацията не стига до родителите.

Отново г-жа Стоянова моли родителите за съдействие, за да може да се подобри 
учебния процес.

Г-жа Стоянова отбеляза и сътрудничеството на институцията с регионални, 
национални и международни организации -  това е работата по проекти, Националното 
състезание по ИТ, Регионалното състезание по география и икономика, 
сътрудничеството ни с „Кембрич“.

Анкетните карти бяха попълнени и предадени на директора.

По т. 5 - Ученически униформи -  Родителите попитаха, защо не се поръчват 
униформи и прдлогиха, ако се поръчат такива, то на тях да се поставят 
светоотразителни знаци. Г-жа Стоянова отговори на въпросите на родители защо не се 
поръчат униформи, които родителите да закупят. Причината е в условията, които 
фирмите изпълнители поставят — да се закупят най-малко 300 кг плат (трико), от които 
да се изработват дрехите. Още не са изразходвани платовете за поли, няма как и да се 
продадат. Училището не може да вложи пари в закупуване на текстил, за който няма 
гаранция, че ще се продаде. Магазинът, който продава униформи в града, иска договор 
с предизвестие в срок една година за прекратяване. Директорът предложи на следващо 
заседание отново да бъде разгледан въпросът за униформите, като междувременно



родителите могат да проучат други възможности за изработване на униформи или 
други елементи на униформа.

По т. 6 - Материално техническа база -  по етажи -  основен корпус, физкултурен 
салон, стол -  Г-жа Стоянова каза за направените ремонти по етажите, на които всички 
ученици се радват, защото училището ни е приветливо и уютно за тях. За съжаление 
средствата не стигат за ремонт на физкултурния салон, който е в лошо състояние, но 
въпреки това не губим надежда и сме направили писменно предложение до кмета, 
общинския съвет и общината да помогнат с финансиране. Г-жа Стоянова отново моли 
за съдействие.

По т. 7 - Ремонти -  текущи, предстоящи -  Текущи ремонти се извършват 
непрекъснато, а що се отнася за предстоящите се надяваме, че в най-скоро време ще 
имаме обновен и ремонтиран физкултурен салон.

По т. 8 -  Разни -  Г-жа Стоянова даде думата на училищния бибиотекар г-жа Искра 
Шишкова, която изброи правилата за ползване на библиотеката, които се гласуват на 
заседание на Педагогическия съвет и на заседание на Училищното настоятелство. 
Правилата бяха приети с единодушно гласуване „За“. Г-жа Шишкова подложи на 
гласуване таксата за ползване на библиотечния фонд от 2.00 лв., която учениците 
заплащат всяка учебна година. Родители попитаха достатъчна ли е сумата. Г-жа 
Шишкова отговори утвърдително и таксата от 2.00 лв. бе гласувана и за настоящата 
учебна година. Г-жа Шишкова каза, че новата Наредба за физическата среда и 
информационното и библиотечно осигуряване може да предвиди средства за 
поддръжка на училищните библиотеки — тогава таксата ще отпадне.

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

На това заседание бяха взети следните решения:

1. Избрани бяха двама родители за членове на Обществения съвет при 7 СУ: г-жа 
Людмила Стамболийска и г-н Георги Бараков.

2. Утвърдени бяха правилата за ползване на училищната библиотека и таксата от 
2.00 лв.


