П Р О Т О К О Л No 1/12.01.2017 г.

Вх. No 585/17.01.2017 г.
От
събрание на Обществен съвет към 93 СУ „Александър Теодоров – Балан“
На 12.01.2016 г.(четвъртък), от 18:30 часа, в кабинета на директора на 93 СУ
„Александър Теодоров – Балан“ се проведе събрание на Обществения съвет към училището.
При следния дневен ред:
1. Обсъждане и гласуване на учебните планове за прием след 7ми клас и за класовете
до 12-ти включително;
2. Обсъждане и гласуване на Правилника за работата на Обществения съвет към 93то
СУ;
3. Други.
Присъстващи:
Анастасия Петкова - родител
Евгени Копчев - родител
Еленa Марашлиева - родител
Елена Шарова - родител
Г-жа Албена Кръстева, от страна на финансиращия орган – община Слатина.
Присъствието на всички членове е удостоверено с подпис.
На събранието присъства г-жа Евдокия Гергова, директор, както и г-жа Анета
Георгиева, протоколчик на събранието.
По т 1. Събранието започна с обсъждане на предложените учебни планове за прием
на ученици след 7ми и след 8ми клас в паралелки профил „Криминалистика“ и профил
„Журналистика“.
Госпожа Гергова представи учебните планове за прием, предвидения хорариум
часове общообразователна и специализирана подготовка, вида специализирани предмети,
както и преподавателите. Разясни подробности по отношение практическата подготовка по
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специализираните предмети, както и документа за специализирано образование, който ще
получат учениците след завършване.
За паралелката с профил „Жрналистика“, учениците ще получат диплома за
завършено средно образование, а документа за специализираното образование ще бъде
предоставен от факултета по журналистика и масова кмуникация на СУ, като все още се
чака от тях информация дали ще е Свидетелство или Удостоверение за завършен курс
„Репортерство“.
За учениците от профил „Криминалистика“ все още не е ясно какъв документ за
квалификация ще бъде издаден. Очаква се обратна връзка от МВР по въпроса.
В София тези два профила ще бъдат преподавани само в 93то СУ.
Бе обсъден и въпросът с недостига на материално осигуряване за обучение по тези
два профила – компютърни конфигурации с подходящи параметри за да посрещнат
нуждите на програмните продукти, които ще се използват в процеса на обучение.
Представените учебни пранове бяха подложени на гласуване.
ОС ги прие единодушно.
По т.2. Разгледан бе представения по-рано през седмицата примерен Правилник за
работата на ОС към 93то СУ„Александър Теодоров – Балан“.
На предишното събрание, за избор на ОС бяха разисквани някои въпроси по
отношение работата на ОС, като:
-

Резервните членове на ОС да имат право на информация за датите на провеждане
на събранията, дневния ред и решенията на ОС, за да бъдат в час с работата и при
необходимост от влизане във функция да поемат без да е необходимо да бъдат
въвеждани;

-

частичен избор на член на ОС да е по правилата за избор на основните членове,
за да не се спъва работата на ОС;

-

Членовете на ОС обсъждат с родителите на учениците разискваните теми.

На г-н Копчев, като юрист по професия бе възложено да прегледа примерния
правилник и да нанесе корекции и допълнения по текстовете, като в последствие представи
на вниманието на членовете на ОС готовият документ.
Предложенията за промени в Правилника за работа на ОС към 93то СУ бе предложен
за гласуване.
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Предложението бе прието единодушно.
По т.3. Други. За засилване интереса към училището бе обсъдено предложение за
паралелките след 4ти клас да бъде въведено разширено изучаване на английски език в една
паралелка и математика в една паралелка. За целта бе взето решение това предложение да
бъде представено на родителите на учениците от 4ти клас на родителска среща, която да се
проведе в края на първия срок.
За засилване интереса на децата бе обсъдена възможността в една класна стая да
бъде направен ремонт и тя да е определена като стаята на математическата паралелка.
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ:
Анастасия Петкова /п/
Евгени Копчев /п/
Елена Шарова /п/
Елена Марашлиева /п/
Албена Кръстева /п/

Изготвил протокола:
Анета Георгиева / п /

Утвърдил:
Анастасия Петкова / п /
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