
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ 7 СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“, ЕРАД БЛАЕОЕВЕРАД

ПРОТОКОЛ №4

Днес, 05.07.201$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.

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

Надежда Руменова Радкова

Иванка Донина

ДНЕВЕН РЕД

1. Съгласуване на брой паралелки, брой места в паралелките и учебен план за 
първи клас за учебната 2018/2019г.

2. Съгласуване на учебни планове за ученици, които ще бъдат в трети клас за 
учебната 2018/2019 г.

3. Съгласуване на брой паралелки, брой места в паралелките и учебен план за пети 
и осми клас за учебната 2018/2019г.

4. Съгласуване на учебен план за седми клас за учебната 2018/2019г.
5. Еласуване на отчета на бюджета за първото полугодие на 2018 година.
6. Запознаване с процедурта по избор на учебници за трети, седми и девети клас и 

съгласуване на избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците 
и учебните комплекти

На всички присъстващи бяха раздадени папки, съдържащи разглежданите на 
заседанието документи.
По първа точка от дневния ред - Съгласуване на брой паралелки, брой места в 

паралелките и учебен план за първи клас за учебната 2017/2018 г. -  г-жа Стоянова 
обясни мотивите за взетото решение за брой паралелки в първи клас, а именно: напрвен 
е анализ на броя на децата, подлежащи на прием в първи клас от района и града, както 
и от селищата където няма училище и има осигурен транспорт. Броят на децата 
позволява да бъдат заявени 5 паралелки първи клас. Училището разполага с достатъчна
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материална база за осигуряване на целодневна организация на учебния процес за 
съответните 5 паралелки.

По отношение на предметите, които се предлагат от раздел Б на учебния план -  
предлагат се същите предмети, както през миналата учебна година -  математика, 
български език и илитература и английски език. Думата бе дадена за изказвания, но 
такива не последваха и се премина към гласуване. С гласуване единодушно „за“, 
„против“- няма, „въздържали се“ -  няма.

Бе прието следното

РЕШЕНИЕ №1

1. Обществен съвет към 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград приема 
решението на ПС на 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград относно 
приема в първи клас за учебната 2018/2019 г. и съгласува броя на 
паралелките -  5 и броя на местата в паралелките -  до 22 ученици,

2. Обществен съвет към 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград приема 
решението на ПС на 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград и съгласува 
учебния план за първи клас, седми и осми клас.

3. Обществен съвет към 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград приема 
решението на ПС на 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград и съгласува 
целодневна организация на учебния процес за първи клас за учебната 
2018/2019 година.

По втора точка от дневния ред - Съгласуване на учебни планове за ученици, 
които ще бъдат трети клас за учебната 2018/2019г. -  г-жа Стоянова обясни на 
присъстващите за взетите решения на заседание на ПС, проведено на 05.07.2018г. 
Разяснено бе, че за тези ученци от следващата година влиза нов учебен предмет -  
„Компютърно моделиране“ и 5 учители от училището са преминали квалификационен 
курс за преподаването му. За целта се изгражда и нов кабинет с 20 работни места на 
четвъртия етаж със средства от училището.

Думата бе дадена за изказвания, но такива не последваха и се премина към 
гласуване.Гласуването бе единодушно „да“.

Бе прието следното

РЕШЕНИЕ №2

1. Обществен съвет към 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград приема
решението на ПС на 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград и съгласува
учебния план за трети клас.

По трета точка от дневния ред - Съгласуване на брой паралелки, брой места в 
паралелките и учебен план за пети клас за учебната 2018/2019г.. -  г-жа Стоянова 
обясни на присъстващите за взетите решения на заседание на ПС -  делението е 
извършено по подадените заявления за разширена подготовка. Една паралелка е подала
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заявления от всички ученици за разширена подготовка по английски език и тя не се 
дели. Една паралелка е подала заявления от всики ученици за разширена подготовка по 
информационни технологии и тя също не се дели.

Три от паралелките, от бившия четвърти клас, образуват две паралелки с по 26 
ученика и те се делят съобразно желанията им за обучение в разширена подготовка -

л

англииски език и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ №3

1. Обществен съвет към 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград приема 
решението на ПС на 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград и съгласува 
учебния план за пети клас и броя на паралелките в пети клас за учебната 
2018-2019 година -  4 паралеки.

По четвърта точка от дневния ред - Съгласуване на учебен план за седми клас за 
учебната 2017/2018 г. -  г-жа Стоянова обясни на присъстващите за взетите решения на 
заседание на ПС, проведено на 05.07.2018 г.

С гласуване „за“ - единодушно, „против“ - няма, „въздържали се“ -  няма.

Бе прието следното:
РЕШЕНИЕ №4

1. Обществен съвет към 7 СУ „К. Шапкарав“, гр. Благоевград приема 
решението на ПС на 7 СУ „К. Шапкарав“ гр. Благоевград и съгласува 
учебния план за седми клас.

2. Обществен съвет към 7 СУ „К. Шапкарав“, гр. Благоевград приема 
решението на ПС на 7 СУ „К. Шапкарав“ гр. Благоевград и съгласува броя на 
часовете за разширена подготовка.
По точка 5 от дневния ред думата бе дадена на Мартина Кехайова, която 
направи пълен отчет за приходите и разходите по бюджета и 
извънбюджетните приходи в училището. Г-жа Кехайова отчете и средствата 
по проект „Твоят час“- втора фаза, както и средствата по инвестиционната 
програма, предоставени от Община Благоевград за ремонт на физкултурния 
салон и прилежащото пространство към него. Отчетено бе, че частично 
салонът е ремонтиран от падаща мазилка от средства от бюджета на 
училището поради рискове за учениците по време на игра, но за сметка на 
тези ремонтни операции са предвидени други в околното пространсто и 
малката спортна площадка от страна на ул. „Илинден“.

РЕШЕНИЕ №5

Гласуване на отчета на бюджета за първото полугодие на 2018 година.
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По точка 6 представителите на обществения съвет бяха запознати с графика 
и сроковете по процедурата за избор на учебници и бяха информирани, че 
всички комплекти учебници са преминали през оценка за приложимост. 
Бяха запознати и с картите за оценка и направения избор от учителите за 
учебници за 2018-2019 година.
РЕШЕНИЕ №6

3. Съгласуване на избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на
учебниците и учебните комплекти за трети, седми и девети клас за учебната 
2018-2019 година.

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.


