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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ПРИ СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - СМОЛЯН

Дата: 10.01.2019 г.
Място на провеждане: гр. Смолян, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Участници:
Членове на Обществения съвет:
1. Тинка Минчева Русова - Лилова
2. Христина Колева Кюмюрджиева
3. Мария Стоянова Мурджева
4. Павел Росенов Диев
5. Атанас Тодоров Тодоров
6. Сълза Маринова Николова
7. Мария Донева Боготлиева
Г-жа Росица Шехова - директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Дневен ред:
1. Държавен и училищния план-прием за 2019/2020 година
2. Предложение на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Смолян за иновация в
образователно-възпитателния процес и организацията му.
3. Информация за изпълнение на бюджет 2018
4. Предложение до Община Смолян за капиталови ремонти в СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ - Смолян.
5. Резултати от анкетно проучване за качеството на ученическото столово хранене.

След като бе предоставена изчерпателна информация по всяка от точки в Дневния ред и
бяха направени обсъждания и предложения се

РЕШИ:
I. Членовете на Обществения съвет съгласуват предложението за държавен планприем в VIII клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Смолян за учебната 2019/2020 година,
както следва:
Една паралелка с профил „Хуманитарни науки“ - дневна форма на обучение; срок на
обучение -. 5 години; брой ученици - 26; интензивно изучаване на английски език; изпити български език и литература и математика - чрез тест; балообразуващи предмети -първи
предмет - български език и литература и втори предмет - английски език; профилиращи
предмети - български език и литература и история и цивилизация.
II. Членовете на Общественият съвет съгласуват Училищен план-прием за СУ „Св.
св. Кирил и Методий“ - Смолян за учебната 2019/2020 година, както следва:
- За I клас - 2 паралелки с минимален брой ученици - 22;
- За V клас - 3 паралелки с максимален брой ученици - 26;
За останалите класове, както следва:
II клас
- 2 паралелки;
III клас
- 3 паралелки;
IV клас - 4 паралелки
VI клас - 2 паралелки;
- 7 клас
- 3 паралелки
IX-а клас - 1 паралелки - хуманитарен профил
X-а клас - 1 паралелки - хуманитарен профил
XI-а клас - 1 паралелка - хуманитарен профил
ХП-а клас - 1 паралелка - хуманитарен профил
- XII-6 клас- 1 паралелка - информационни технологии
с установените до момента брой ученици по паралелки.
III. Членовете на Общественият съвет на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Смолян
съгласуват въвеждането на иновация в образователно-възпитателния процес и
организацията му „Интегрирано обучение по различни учебни предмети за комплексно и
функционално усвояване на знания“ за всички класове. С проектното предложение да се
кандидатства пред Министерство на образованието и науката за иновативно училище за
учебната 2019/2020 година в определения срок за представяне на проекта - до 28.01.2019
година.

IV. Членовете на Общественият съвет на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ разгледаха и
съгласуват изпълнението на Бюджет 2018 година.
V. Членовете на Общественият съвет подкрепят и съгласуват предложение до
Община Смолян за капиталови ремонти в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ за парната
инсталация, включително и извършването на профилактика на цялата отоплителна
инсталация.
VI. Членовете на Общественият съвет при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Смолян
съгласуват План за занимания по интереси, съгласно ПМС № 282/ 12.12.2018 г. и Наредба
„Приобщаващо образование“ за организация на дейностите на училищно ниво за II срок на
учебната 2018/2019 година.
VII. Членовете на Общественият съвет при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Смолян,
съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищно образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.
съгласуват по реда на чл. 13 от Наредбата за финансиране, новите алинеи от 3 до 7,
средствата предвидени за закуска на учениците от I до IV клас, да се използват за
подкрепително хранене.
VIII. Членовете на Общественият съвет при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Смолян
взеха решение секретаря на съвета да обобщи резултатите от направеното анкетно
проучване за ученическото столово хранене и да го представи на следващото заседание на
съвета.

Дата: 10 януари 2019 г., гр. Смолян

Председател

Секретар
Мария Боготлиева

/подпис/

