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ПРОТОКОЛ №2 

От 05 декември 2019 г.

Днес, 05.12.2019 год. в Средно училище „ Св. П. Хилендарски”, с. Абланица по 
покана на директора на училището -  г-н Мехмед Имамов се проведе Общо събрание 
на представители от родителските активи, предложени за участие за конструиране 
на нов състав на Обществен съвет, съгласно чл. 14 ал. 4 от Правилника за 
устройството и дейността на обществените съвети към училищата и деските 
градини.

От поканените 32 родители и 2 представители на община Хаджидимово 
присъстваха 34 човека. Отсъстващи нямаше.

На заседанието присъства и представители от община Хадидимово -  г-жа 
Зейнеп Мейзинева и г-н Рамиз Метушев. От училището присъстваха ръководството 
-  Мехмед Имамов, Калинка Гайтанинчева, Хюсеин Къдрев и Илвие Стамболиева -  
ЗАС. Директорът запозна присъстващите със Заповед РД-08-195 / 29.11. 2019 
година, с която е определено длъжностно лице, което да води протоколите от общото 
събрание и длъжностно лице за административно и техническо обслужване на 
обществения съвет, съответно Калинка Гайтанинчева -  протоколчик и Илвие 
Стамболиева -  ЗАС за технически сътрудник на Обществения съвет.

Директорът представи предложения дневен ред, както следва:

1. Отчет за дейността на Обществения съвет за периода септември 2018 — 
октомври 2019 година

2. Конструиране на нов състав на Обществен съвет -  избор на членове;

Гласуване на дневния ред:
„ за” -  34, „ против” -  0, „ въздържали се „ -  0 
Дневният ред се прие единодушно.

Г-н Мехмед Имамов откри заседанието. Той прикани всеки един от 
присъстващите да се представи.

По точка 1. от дневния ред г-жа Гюлфие Ариф представи отчета за дейността 
на Обществения съвет за периода септември 2018 -  октомври 2019 година

По точка 3 от дневния ред поясни стъпките, които трябва да направи директора 
при сформирането на Обществен съвет в училище. Броят на родителите като 
представители в Обществения съвет се определя от общия брой на учениците в 
училище. За Средно училище „ Св. П. Хилендарски” броят на членовете в 
Обществения съвет, съгласно общият брой на учениците трябва да бъде от поне 5 
представителя -  4 родители и 1 представител на община Хаджидимово и 5 резервни
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МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ МЕХМЕД ЮСЕИНОВ ИМАМОВ 
Директор на СУ „ Св. П. Хилендарски”, с. Абланица

ОТНОСНО: утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/ 2021 година след завършен 
VII клас

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

Във връзка с чл. 143 ал. 1, чл. 269 ал. 1 т. 10 от ЗПУО и чл. 48 ал. 1 т. 2, чл. 49 т. 1, 2 и 3, чл. 57 
ал. 1 т. 1 и т. 2 , ал. Зи чл. 59 ал. 3 от Наредба №10/ 01.09.2016 година за организация на дейностите 
в училищното образование и Решение № 16 от Протокол № 4 / 09.01.2020 година от заседание на 
педагогическия съвет и Становище с Вх. № 350/ 09.01.2020 год год на Обществения съвет към 
училището ПРЕДЛАГАМЕ ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ в СУ „ Св. П. Хилендарски”, с. 
Абланица за учебната 2020/ 2021 година да бъде:

I. План- прием след завършен VII клас -  1 / една/:
1 /една/ паралелка в VIII клас

1. Броят на учениците в първата паралелка ( VIII а клас) -  26 ученици;
1.1 .Профил на паралелката -  « Природни науки»
1.2.Задължителни профилиращи предмети

- Биология и здравно образование;
- Химия и опазване на околната среда;

1.3. Срок на обучение - 5 / пет/ години;
1.4. Форма на обучение -  дневна;
1.5. Начин на изучаване на чужд език:

Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - АЕ

Определянето на балообразуващата оценка / точки за прием в VIII клас:
1 .Удвояване на броя на точките от НВО по БЕЛ и математика;
2.Предметите, изучавани в VII клас от свидетелството за основно образование да са БЗО 

/ биология и здравно образование/ и ХООС / химия и опазване на околната среда/.
Оценките на двата предмета са превърнати по скала в точки в съответствие с 

Наредба № 11/ 01.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на 
учениците.



3. Атидже Шама
4. Асие Топова
5. Зейнел Мейзинева -  представител на община Хаджидимово.

Резервни членове:

1. Сузана Терзиева
2. ГюлфеАриф
3. Мейка Хавальова
4. Виолета Топова
5. Рамиз Метушев -  резервен представител от община Хаджидимово 

Решение № 2/ 05. 12. 2019 год. на Общо събрание на представители от
родителските активи, предложени за участие в избор на Обществен съвет: 

С 34 гласа -  „ за”, 0 -  „против” и 0 -  „ въздържали се”

Общото събрание на родит елит е при Средно училище „ Св. Паисий Хилендарски", с. 
Абланица прие членове в Общ ест вен съвет, с мандат за три учебни години, счит ано  
от учебната 2019/2020г. да бъдат родит елит е:

Съгласно броя на гласовете за членове на Обществения съвет се избраха:

1. ЕхатМейзинев
2. Даниела Делиева
3. Атидже Шама
4. Асие Топова
5. Зейнеп Мейзинева -  представител на община Хаджидимово.

Резервни членове:

1. Сузана Терзиева
2. ГюлфеАриф
3. Мейка Хавальова
4. Виолета Топова
5. Рамиз Метушев -  резервен представител от община Хаджидимово

След избора на членове -  редовни и резервни на обществение съвет, общото 
събрание беше закрито от директора на училището.

Протоколчи:
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