
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ 7 СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД

ПРОТОКОЛ №3

Днес, 10.01.2018 година по покана на директора на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“
-  Благоевград се състоя второто заседание на номинираните за членове на обществения 
съвет родители, финансиращия орган и общественици.

Дневен ред на заседанието:

1. Гласуване на план-прием за учебната 2018-2019 г.
2. Годишен финансов отчет за 2017 г.
3. Подготовка и провеждане на:
3.1. Патронен празник -  45 г. Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ -  Благоевград -  

01.02.2018г.
3.2. Десето юбилейно национално състезание по информационни технологии -  23

- 25.03.2018 г.
3.3. Пето юбилейно регионално състезание по география и икономика -  

20.04.2018 г.

Заседанието бе ръководено от директора на училището -  г-жа Стоянова. 
Протоколът от заседанието се води от г-жа Ангелина Цветанова -  ЗАТС в Седмо СУ 
„Кузман Шапкарев“.

На заседанието присъстваха:

Валентина Алексеевна Хаджийска

Мария Атанасова Грозданова

Мария Спасова Янева -  Рошкова

Надежда Руменова Радкова

Людмила Стамболийска

Георги Бараков

Г-жа Стоянова откри заседанието, като поздрави членовете на ОС и представи 
новите колеги. Запозна ОС с дневният ред на заседанието.

По 1.т. - Гласуване на план-прием за учебната 2018-2019 г. - Г-жа Стоянова 
представи предложението на ръководството, а именно: 1 клас -  5 паралелки, мотивите 
са, че няма стаи за повече. Предложението бе прието единодушно; 5 клас - 5 паралелки. 
Предложението бе прието единодушно. Гласувано бе и запазването на 1 час математика 
и 1 час БЕЛ вместо по 0,5. Предложението бе прието единодушно; 7 клас -  приемът е



само след седми клас -  наредба 7 за профилиращи предмети. Гласуване до 10 клас. 
Предложените профили от ръководството: 1. Софтуерни и хардуерни науки; 2. 
География с АЕ, бяха приети единодушно.

По 2.т. - Годишен финансов отчет за 2017 г. — Г- жа Стоянова даде думата на 
главният счетоводител. Отчетени бяха всички разходи, включително и тези за 
ремонтни дейности в- училището. Отбелязани бяха и инвестиционните проекти към 
общината. Годишният финансов отчет за 2017 г. бе приет единодушно.

По З.т. - 3. Подготовка и провеждане на:
3.1. Патронен празник -  45 г. Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ -  Благоевград -  

01.02.2018г. - Г- жа Стоянова каза, че ще има програма в салона на училището, поканен 
е артистът Икрен Красимиров. Предвидени са два урока по родолюбие. Етажите ще са 
украсени с тематични табла и колажи. След тържествено поднасяне на цветя на плочата 
на Кузман Шапкарев в стола на училишето ще бъде направен курбан за здраве, на 
който г-жа Стоянова покани членовете на ОС да присъстват.

3.2. Десето юбилейно национално състезание по информационни технологии — 
23 -25.03.2018 г.

3.3. Пето юбилейно регионално състезание по география и икономика -  
20.04.2018 г.

Г- жа Стоянова отбеляза празниците на словото, който по традиция се 
провеждат в училище, след което даде думата на г-жа Надежда Радкова. Тя отбеляза, че 
тяхното внимание е насочено предимно към учениците от 7 клас, за да помогнат в 
избора им на професия. Г-жа Радкова завърши с думите: „Винаги можете да се обрщате 
към нас!“

Г- жа Стоянова благодари на г-жа Радкова и членовете на ОС.

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

На това заседание бяха взети следните решения:

1. План-прием за учебната 2018-2019 г. бе приет единодушно.
2. Годишният финансов отчет за 2017 г. бе приет единодушно.


