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Днес, 10.01.2020 година по покана на директора на Седмо СУ „Кузман 
Шапкарев“ -  Благоевград се състоя третото заседание на номинираните за членове на 
обществения съвет родители, финансиращия орган и общественици.

Дневен ред на заседанието:

1. Еласуване на план-прием за учебната 2020 - 2021 г.
2. Разни.

*

Заседанието бе ръководено от директора на училището -  г-жа Стоянова. 
Протоколът от заседанието се води от г-жа Иванка Донина -  учител в Седмо СУ 
„Кузман Шапкарев“.

На заседанието присъстваха:

Анита Димова

Надежда Руменова Радкова

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

Директорът отеляза проведеното състезание по природни науки и математика 
на 10.01.2020 г. Благодари от името на ръководството на колегите за помощта им за 
проектите. Дея Михапкова от III б клас е отличена за учатието си в 2 проекта, които са 
впечатлили журито.

По 1.т. - Еласуване на план-прием за учебната 2020 - 2021 г. - Е-жа Стоянова 
представи предложението на ръководството за 7 клас да се запази профилил - 
Софтуерни и хардуерни науки. Съжаляваме, че не можем да защитим профил 
география, но географията остава трети профилиращ предмет. Предложението бе 
прието единодушно.

Директорът даде думата на г-жа Радкова и тя отбеляза, че тази година са 
стигнали само до пети клас, но помоли да търсим помощ от Кариерния център, за да 
Могат учениците от седми клас да се насочат в правилната посока. Тя подкрепи нашето 
решение../' ;• w -  "

Г- жа Стоянова каза, че план - приема за първи клас е най-добре да се гласува 
през месец март. Предложението трябва да се обсъди много внимателно, защото до 
този момент има подадедени 80 молби за първи клас. Това са 4 паралелки, но ако



молбите станат повече, паралелките могат да станат 5. Г- жа Стоянова не пропусна 
факта, че са ни необходими още 9 стаи, за да можем да се съберем в една смяна. Има ни 
в програмата за дострояване на 1 ново крило. Правим и ще продължим да правим опити 
за осъществяването му. Предстои пенсиониране на колегите -  Виолета Стоилова и 
Светла Манова.
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Г-жа Милена Тодорова поиска думата и подкрепи предложението за отлагане на 
план - приема за първи клас. Предложението за отлагане бе прието единодушно.

Относно план-приема за пети клас, бе предложено да се запазят 5 паралелки, 
защото броя на учениците е голям. Предложението бе прието единодушно.

По 2.т. - Разни. -  Г- жа Стоянова съобщи, че с направените икономии са 
закупени дисплеи за колегите,.Зсоито са имали нужда. Закупени са ваучери за Мозабук и 
трябва да се ползват, защото учениците по лесен и привлекателен за тях начин усвояват 
материала. В стая 301 ще се постави 65 инчов монитор от МОН. За колегите от 
природните науки -  нова лаборатория. Г-жа Стоянова благодари на членовете на ОС.

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

На това заседание бяха взети следните решения:

1. План- приема за пети и седми клас за учебната 2020 - 2021 г. бе приет 
единодушно.

2. Отлагането за месец март на план - приема за първи клас бе прието 
единодушно.

1. Председател:


