
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ 7 СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД

ПРОТОКОЛ №2

Днес,30.10.2018 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. Политика на училището за преминаване на едносменен режим.

2. По дръжка и обновяван© на училищният библиотечен фонд.

3. Предстоящи дейности за годината по научни направления.

4. Разни.

На заседанието присъстваха г-жа Валентина Хаджийска -  прецедател на ОС, г-жа 
Мария Рошкова, г-жа Надежда Радкова, г-жа Анита Димова и г-жа Людмила 
Стамолийска -  членове на обществения съвет.

Директорът г-жа Стоянова откри заседанието. След като поздрави присъщващите г-жа 
Стоянова съобщи дневният ред на заседанието и той бе приет единодушно.

По т. 1 - Политика на училището за преминаване на едносменен режим. -  Директор 
Стоянова говори за планирано преостройство за разкриването на нови класни стаи, 
училището да може да отговори на изискването за едносменен режим на учебните 
занятия. Промяната ще започне от кабинета на директора, канцеларията, библиотеката. 
Помещенията на първия етаж в крилото на столовата ще бъдат пригодени за класни 
стаи. Кандидатстваме по проект за ученически шкафчета с цел олекотяване раниците на 
учениците. Те ще бъдат поставени в класните стаи и вещите на учениците ще се 
поставят в две папки, като те ще са надписани и естетично подредени.За оптимизиране 
на АТС, след пенсионирането на г-н Златков, г-жа Капинарова ще изпълнява на 
половин щат и длъжността -  касиер.

По т. 2 - Подръжка и обновяване на училищният библиотечен фонд.- Думата бе 
дадена на г-жа Шишкова. Нашата библиотека е една от най-богатите в страната и се 
обогатява непрекъснато според желанията на учениците. Те могат да използват 
читалнята й за четене или самоподготовка в свободното си време. От тази учебна 
година постъпващите средства за обновяване на библиотечния фонд ще бъдат под 
формата на дарения. Учредява се Книга за дарения, в която ще се вписва вида, 
стойността и кой прави дарението, като ще бъде издавано свидетелство за дарение.



Срещу свидетелтво за дарение вече са внесени по 2 лв., за ползване на библиотеката, 
които бяха гласувани на предишно заседание. Дарения на книги се приемат по всяко 
време и по време на организирана дарителска кампания. Решението каква сума да се 
внесе ще бъде вземано на родителски срещи от родителите. Дарения могат да се правят 
през цялата учебна година.

л

По т. 3 - Предстоящи дейности за годината по научни направления - Г-жа Стоянова 
покани присъстващите да присъстват на предсоящите събития. Националното 
сътезание по ИТ, което се провежда в края на март и дава реална възможност на добре 
представилите се ученици да кандидатстват в Техническия университет. Училището 
има прием след 7 клас със специалност „Софтуерни и хардуерни науки“. По случай 
деня на Земята, катедра „География“ и „История“ се изявяват през април на 
Регионалното състезание по география и икономика. Катедра „Български език и 
литература“ провежда Празници на словото през април и май. Чуждите езици 
организират провеждането на<състезанията на Асоциацията на Кеймбридж училищата в 
България. Нашето училище ще бъде домакин на Общото събрание на асоциацията на 13 
декември. Преди априлската ваканция, катедра „Изкуства“ организира Пролетен 
празник. От тази година естествените науки -  математика, физика и астрономия, химия 
и опазване на околната среда, биология и здравно образование ще се изявят на 
Фестивала на природните науки на 5 декември от 10 часа. Г-жа Стоянова покани 
присъстващите да станат свидетели на триизмерен урок, дефиле на ученици с костюми, 
изработени от природни материали, забавна математика. Коридорите на училището са 
превърнати в кътове на науките. По този начин се засилва любознателнотта на 
учениците.

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.


