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ПРОТОКОЛ  

№ 11 

за проведено заседание на обществения съвет към училище І СУ Св. 

Седмочисленици, гр. Търговище 

 

 

Днес, 04.07.2019 г., в 17.30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 

съвет към училище І СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище. 

На събранието присъстваха пет членове на обществения съвет и Директора на 

СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище – г-жа Севдалина Зафирова. 

  

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 

регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 

обществения съвет дневен ред, както следва: 

 

1. Приемане на становище за отчета за изпълнението на бюджета за първото 

шестмесечие на 2019 г. (към 30.06.2019 г.); 

2. Съгласуване на учебните планове за I-X клас за учебната 2019 г.- 2020 г.; 

3. Запознаване с изготвен доклад за превенция на тормоза; 

4. Запознаване с информация за дейностите за организация и провеждане на 

БДП през 2018/2019 г.; 

5. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред, приемане на становище за отчета за изпълнението на 

бюджета за първото шестмесечие на 2019 г. (към 30.06.2019 г.) беше поканена г-жа 

Петя Николова – счетоводител на І СУ Св. Седмоцисленици – гр. Търговище. Г-жа 

Зафирова и г-жа Николова представиха отчета за изпълнение на бюджета на І СУ 

Св. Седмоцисленици – гр. Търговище за първото шестмесечие на 2019 г. Проведена 

бе дискусия като се поставиха въпроси относно предвидените средства за ремонт. 

След разяснения по тези въпроси и препоръка от наша страна да се изразходват в 

рамките на годината тези средства за ремонт, се премина към гласуване. 

 

След проведеното гласуване за приемане на становище за отчета за 

изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2019 г. (към 30.06.2019 г.) на І 

СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище, се получиха следните резултати: 

 

Брой гласове „за“ – 5 

Брой гласове „против“– 0 

Брой гласове „въздържал се“ – 0 

 

По т. 2 от дневния ред, съгласуване на учебните планове за I-X клас за 

учебната 2019 г.- 2020 г. 
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След проведеното гласуване за съгласуване на учебните планове за I-X клас за 

учебната 2019 г.- 2020 г., се получиха следните резултати: 

 

Брой гласове „за“ – 5 

Брой гласове „против“– 0 

Брой гласове „въздържал се“ – 0 

 

По т. 3 от дневния ред, запознаване с изготвен доклад за превенция на 

тормоза. Г-жа Зафирова запозна членовете с изготвен от училищните психолози – 

Доклад относно извършено осъзнаване и оценка на проблема училищния тормоз 

между децата и учениците в края на учебната 2018/2019 година.  

Изводи: Измерени са адекватни на възрастовите особености взаимоотношения 

в класовете. Всички класове имат вътрешен потенциал да се справят при 

необходимост с възникнал проблем. 

 

По т. 4 от дневния ред, запознаване с информация за дейностите за 

организация и провеждане на БДП през 2018/2019 г. Г-жа Зафирова запозна 

членовете с организацията и провеждането на обучение по БДП. Бяха разяснени 

целите, задачите и резултатите, които са били поставени и извършени през учебната 

година. 

 

По т. 5 от дневния ред, разни. Г-жа Зафирова запозна членовете с отчет на 

дейностите по проект Иновативно училище. Разказа за видовете обучения, които са 

направени през периода на учителите и тези, които предстоят да се направят. 

Добрите практики продължават да се практикуват от учителите с децата. Провеждат 

се открити и иновативни уроци. За предстоящата година има идея да се практикува 

метода „Обърната класна стая“.  

 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към 

училище І СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище се закри. 

 

  

 СЕКРЕТАР, 

 Даниела Живкова Иванова: …………………. 
  
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 Мартин Константинов Александров: …………………. 
  


