
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Христо Ботев“ №1, 

тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souahlanica a abv.htz.suablanica-’a abv.bg

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, С. АБЛАНИЦА

)

П Р О Т О К О Л № 4/ 09. 01. 2020 г

Днес, 09. 01. 2020 г в конферентната зала на училището от 18.00 часа се състоя заседание 
на Обществения съвет

Присъстват:

1. Ехат Мейзинев
2. Даниела Делиева
3. Атидже Шама
4. Асие Топова
5. Зейнел Мейзинева
6. Мехмед Имамов
7. Калинка Гайтанинева
8. Хюсеин Къдрев
9. Асим Имамов
10. Сълзета Зейнева
11. Фикрие Метушева
12. Орхан Будев
13. Севден Топова
14. Ширин Хасанова
15. Емел Барутева

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане на Проекта за бюджет за 2020 година на СУ „ Св. П. Хилендарски“, с. 
Абланица и даване на становище и приемане на отчет за изпълнение на бюджет 2019

2. Разглеждане на обосновката на ръководството на училището за план-приема за 1 клас 
и 8 клас за учебната 2020/ 2021 година и даване на становище

3. Организационни

По точка първа от дневния ред директорът г-н Мехмед Имамов запозна присъстващите с 
проекта за бюджет за 2020 година по параграфи. Обясни на присъстващите разпределението на 
средства за СБКО, за дефиринцирано заплащането, за квалификационна дейност, за работно 
облекло и пр.

След обсъждане на предложението се взе следното решение:

Решение № 4 от 09. 01. 2020 год

На основание чл. 16 ал. 1 т. 4 от Правилника за създаване, устройство и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата общественият съвет взе следното

решение:
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Приема проекта за бюджет за 2020 година на СУ „ Св. П. Хилендарски“, с. Абланица и отчета за
изпълнение на бюджет 2019 год.

Гласували: „ За” -  15 човека, „ Против” -  0, „ Въздържали се” -  0 човека

По точка втора от дневния ред г-жа Гайтанинчева запозна присъстващите с обосновката 
на ръководството за план-приема за 1 и 8 клас за учебната 2020/ 2021 година като обясни 
причините за предлагане на 1 паралелка в 1 клас за учебната 2020/ 2021 година и 1 паралелка с 
профил „ Природни науки“ в 8 клас и предложи на присъстващите общественият съвет да даде 
положително становище на предложението за план-приема за учената 2020/ 2021 година за 
учениците в 1 и 8 клас

След обсъждане на предложението се взе следното решение:

Решение № 5 от 09. 01. 2020 год

На основание чл. 16 ал. 1 т. 10 от Правилника за създаване, устройство и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата общественият съвет взе следното

решение:

Дава положително становище на предложението на педагогическите специалисти за план-приема
в 1 и в 8 клас за учебната 2020/ 2021 година:

За приема в I клас -  1 / една/ паралелка със задължителни учебни часове /
ЗУЧ/ - 19 часа седмично, избираеми учебни часове / ИУП/ - 3 часа седмично, 1 час за 
спортни дейности* и 1 час на класа -  общо 24 часа седмично като ИУП / избираемите 
учебни предмети/ се избират година за година, а не за целият начален етап 
За приема в VIII клас

Предлага държавен план -  прием за учебната 2020/2021 година в СУ „Св. Паисий 
Хилендарски” -  с. Абланица след завършено основно образование / VII клас/- 1 / една/ паралелка.

1. Броят на учениците в паралелка ( VIII клас) -  26 ученици;
1.1 .Профил на паралелката -  « Природни науки»
1.2.3адължителнипрофилиращипредмети

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

1.3. Допълнителипрофилиращипредмети:
- География и икономика;
- Чужд език -  Английски език

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

- Без интензивно и без разширено изучаване на чужди език

- Определянето на балообразоващата 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.
- Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата 

по чл. 48, ал. 1 от Наредба №10/ 01.09. 2016 год. за организация на дейностите в училищното 
образование, те се подреждат в низходящ ред, както следва:

1 По сбора от резултатите от НВО;
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2. Ученици c еднакви показатели и след подреждането по реда на точка 1 се подреждат в 
низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в 
точки в съответствие с ДОС за оценяване резултатите от обучението на учениците / Наредба №11 
от 01.09.2016 год./;

3. Учениците с еднакви показатели и след подреждане по реда от т. 2 се подреждат в низходящ 
ред по средноаритметична оценка от учебните предмети, изучавани в VII клас -  БЕЛ / български 
език и литература/ , 1ЧЕ / първи чужда език/, математика, ИЦ /история и цивилизация/ , ГИ 
/география и икономика/ , БЗО /биология и здравно образование/, ФА /физика и астрономия/ и 
ХООС /химия и опазване на околната среда/, от свидетелството за завършено основно 
образование, превърнати в точки по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване резултатите 
от обучението на учениците / Наредба №11 от 01.09.2016 год./;

4. Над утвърденият план-прием може да се приемат:
- близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на 

ученици в VIII клас;
5. Ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията 

по чл. 55 от Наредба №10 / 01.09. 2016 година за организация на дейностите в училищното 
образование

Общественият съвет е запознат с изискванията за определяне на училищния план-прием за 
учебната 2020/ 2021 година на база нормативните документи за план-прием в училищата.

По точка трета от дневния ред г-жа Гайтанинчева запозна присъстващите с план-програма 
за отбелязване 95 години светско училище в с. Абланица като прикани членовете на обществения 
съвет за съдействие при подготовката на празника.

След обсъждане на всички точки от дневдая! ред заседанието беше закрито. 

Протоколчик: К. Гайтанинчева 

Председател на обществения съвета

/ Асие Топова/

Присъстващи:

1. Ехат Мейзинев -
2. Даниела Делиева - .
3. Атидже Шама - ... .W. т п г а г г а . ,о\
4. Зейнеп Мейзинева -
5. Мехмед Имамов
6. Хюсеин Къдрев
7. Асим Имамов - .......
8. Сълзета Зейнева - . .
9. Фикрие Метушева -
10. Орхан Будев - .........
11. Севден Топова - .....
12. Ширин Хасанова - ..
13. Емел Барутева - ......
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