
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ 7 СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“, ГРАД БЛАГОЕВГРАД

ПРОТОКОЛ №4

Днес, 20.06.2019 година по покана на директора на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ 
-  Благоевград се състоя четвъртото заседание на членовете на обществения съвет - 
родители, финансиращия орган и общественици.

Дневен ред на заседанието:

1. Гласуване на учебници за IV -  X клас.
2. Финансов отчет за първото полугодие на 2019 г.
3. 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:

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 ученици за IV -  X клас. - Г-жа Стоянова даде думата на 
г-жа Искра Шишкова -  библиотекар на 7 СУ „Кузман Шапкарев“ да докладва избора на 
учебници.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС - ИЗБРАНИ:

1. Български език - П. Димитрова и др., Просвета плюс
2. Читанка - П. Димитрова и др., Просвета плюс
3. Английски език - X. Пухта и др., Super Minds, Klett
4. Математика - Ю. Гарчева, А. Манова, Просвета-София
5. Информационни технологии/ Компютърно моделиране - Дурева- 

Тупарова, Д. и др., Просвета-София
6. Човекът и обществото - Р. Пенин и др., Булвест 2000
7. Човекът и природата - М. Максимов и др., Булвест 2000
8. Музика - Я. Рускова и др., Клет-Анубис
9. Изобразително изкуство - Дамянов, Б.и др., Клет-Анубис



10. Технологии и предприемачество - Н. Цанев и др., Клет България и 
Джуниър Ачийвмънт.

Предложението бе прието единодушно.

ДЕСЕТИ КЛАС - ИЗБРАНИ:

1. Български език - Петров, Ангел и др., Клет-Булвест 2000
2. Литература - Пенчев, Бойко, Клет-Булвест 2000
3. Философия - Колев, Иван и др., Клет-Анубис
4. Математика - Витанов, Теодоси и др., Клет-Анубис
5. Информационни технологии - Първанов, Иван и др., Домино
6. История и цивилизация - Матанов, Христо и кол., Клет-Анубис
7. География и икономика - Русев, Марин и др., Архимед
8. Химия и ООС - Павлова, Митка и др., Педагог 6
9. Биология и 30  - Цанова, Наташа и др., Педагог 6
10. Физика и астрономия - Максимов, Максим и др., Клет-Булвест 2000
11. Музика - Рускова, Янна и др., Клет-Анубис
12. Изобразително изкуство - Цанев, Петер и др., Просвета-София.

Предложението бе прието единодушно.

Г-жа Стоянова попита г-жа Хаджийска дали одобрява избора на учителите, а тя 
бе категорична, че не се съмнява в професионализма им.

По 2.т. - Финансов отчет за първото полугодие на 2019 г,- Г-жа Стоянова даде 
думата на главният счетоводител на 7 СУ „Кузман Шапкарев“ -  г-жа Мартина Якова. 
Оновно направените разходи са за заплати и осигуровки, издръжка, медикаменти, учебни 
помагала и награди за състезанието на Кембридж, ремонти,квалификация на персонала, 
командировки, данъци и стипендии.

Г-жа Хаджийска попита дали правим сравнителен анализ от предходни години. 
Г-жа Мартина Якова отговори, че има 40% увеличение на разходите за ток и вода, но те 
се дължат на тяхното поскъпване, а не на повишено потребление. Г- жа Стоянова добави, 
че се справяме благодарение на това, че се отопляваме на газ, а не на нафта. Относно 
заповедта на кмета за едносменен режим на учениците имаме одобрение за дострояване 
на 10 класни стаи, което няма да намали приема. Ще се опитаме да оправим и стаии 301 
и 105. Покрили сме критериите по програма Еразъм + и 10 учители ще се обучават -  ИТ, 
психологически нагласи, иновативни методи и др. Днес сме получили договорите. 
Директорът отбеляза успешното дипломиране на 12 клас, но не с добър резултат. 
Доброто е, че участието ни в проект с малките ученици е накарало 4 -  ма да се насочат в 
юридическия профил. Г- жа Стоянова добави и факта, че се правят много разходи за 
хартия, а архивът „се пръска по шевовете“. Имаме пълен 1 клас -  записване до 26.06.2019 
г. Родителската среща за 1 клас ще бъде на 03.07. 2019 г. - 17.30 часа.



Г-жа Хаджийска изрази мнението си и каза, че много я радва факта, че 
ръководството на първо място поставя заплатите на учителите.

Г-жа Стоянова и благодари.

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
а

На това заседание бяха взети следните решения:

1. Съгласуването на учебници за IV -  X клас бе прието единодушно.
2. Финансовият отчет за първото полугодие на 2019 г бе приет единодушно.


