
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ 7 СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД

ПРОТОКОЛ №3

Днес, 04.01.2019 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. Гласуване на план-прием за учебната 2019 - 2020 г.
2. Годишен финансов отчет за 2018 г.

*>

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:

Валентина Алексеевна Хаджийска 

Надежда Руменова Радкова

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

По 1.т. - Гласуване на план-прием за учебната 2019 - 2020 г. - Г-жа Стоянова 
припомни, че трябва да направим опит за свиване на броя на паралелките, но ние не 
можем да си позволим съкращения, защото това би означавало цели семейства да останат 
без доходи. Пълняемостта на паралелките е 16 - 22 ученика, но в нашето училище 
миналата година паралелките са 22 - 24 ученика в първи клас, запълнени с ромски деца 
след разрешение от РУО. Г-жа Стоянова представи предложението на ръководството, а 
именно: 1 клас -  5 паралелки, мотивите са, че няма стаи за повече. Предложението бе 
прието единодушно; 2 клас от 6 паралелки да станат 5, с цел освобождаване на класна 
стая, но остава въпросът коя от паралелките ще бъде разформирована.; 5 клас - 5 
паралелки. Предложението бе направено от г-н Бенов и прието единодушно. Мотивите 
са 126 ученика в 5 паралелки в момента 4 клас.; 7 клас -  приемът е само след седми клас
-  наредба 7 за профилиращи предмети. Запазва се 1 паралелка 8 клас, като се запазва 
профилил - Софтуерни и хардуерни науки. Предложението бе приетио единодушно.

Г - ж а  Стоянова каза, че трябва да имаме програма за реализиране на план -  
приема, изискана от РУО. Учителите от начален и горен курс трябва да осъществяват 
пряк контакт с родители и бъдещи ученици в нашето училище. Ще се сформират



задължителни комисии по план -  прием. Г -  жа Стоянова помоли г-жа Радкова за помощ 
от страна на Кариерния център и благодари на членовете на ОС.

По 2.т. - Годишен финансов отчет за 2018 г. -  Г- жа Стоянова даде думата на 
главният счетоводител на 7 СУ „Кузман Шапкарев“. Отчетени бяха всички разходи, 
включително и тези За ремонтни дейности в училището. Годишният финансов отчет за 
2018 г. бе приет единодушно.След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

На това заседание бяха взети следните решения:

1. План-прием за учебната 2019 - 2020 г. бе приет единодушно.
2. Годишният финансов отчет за 2018 г. бе приет единодушно.
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1. Председател:

2. Протоколчик:


