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          СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

      2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

       www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             

вх. № 4050 

Дупница, 11.09.2020 г. 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

П Р О Т О К О Л  № 7 

Дупница, 11.09.2020 г. 

 

Днес, 11.09.2020 г., се проведе заседание на Обществения съвет към СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница по покана с изх. № 1023/01.09.2020 г.  

На всички членове предварително са изпратени материалите на ел. пощи. 

В заседанието участват всички 7 членове и директорът заместник-директорът на 

училището. 

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Одобряване на Стратегия за развитие на училището 

Докладва: В. Инкьова 

2. Съгласуване на Мерки за подобряване качеството на образователния процес в 

училището 

Докладва: В. Инкьова 

3. Съгласуване избора на учебници за 8 – 12 клас за учебната 2020/2021 година 

Докладва: В. Инкьова 

4. Съгласуване на Етичен кодекс на училището 

Докладва: Е. Гергова 

5. Съгласуване на Училищните правила за действия в условията на Ковид-19  

Докладва: А. Йорданова 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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6. Разни 

 

По първа точка от дневния ред бе разгледана Стратегията на училището за периода 

2020 – 2024 година. 

Обърна се внимание на промяната на името на училището и повишаване на 

авторитета му. Постави се въпроса за броя паралелки за следващата учебна година след 

завършено основно образование. Коментираха се инициативи по повод честването на 150 

години от основаване на училището в м. „Мърджина“. 

По първа точка от дневния ред с гласували „за“ – 7; „въздържали се“ – няма“; 

„против“ – няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

Общественият съвет одобрява представената Стратегия за развитие на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница за периода 2020 - 2024 година 

 

По втора точка от дневния ред бяха разгледани Мерки за подобряване качеството на 

образователния процес в училището за учебната 2020/2021 година 

Бе поставен въпросът как се контролира качеството на образованието по време на 

Ковид-19. Инкьова отговори, че в платформата, с която работим има възможност да се 

наблюдава всеки клас и всеки учител. Акцентира се върху планирането, организацията и 

координирането на дейностите, както и връзка с родителите. Обърна се внимание на 

закупуване на техника (лаптопи) за осигуряване на учебния процес в електронна среда. 

По втора точка от дневния ред с гласували „за“ – 7; „въздържали се“ – няма“; 

„против“ – няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

Общественият съвет съгласува Мерки за подобряване качеството на образователния процес в 

училището за учебната 2020/2021 година 

 По трета точка от дневния ред бе разгледан списък на учебниците за 8 – 12 клас. 

Предварително предоставеният списък с учебниците бе коментиран, че учителите имат право 

да изберат учебници и тяхната преценка е съгласно спецификата на учениците.  

По трета точка от дневния ред с гласували „за“ – 7; „въздържали се“ – няма“; „против“ 

– няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 

 



3 

 

Общественият съвет съгласува списъка на учебниците за 8 – 12 клас за учебната 2020/2021 

година 

 

По четвърта точка от дневния ред бе разгледан Етичен кодекс на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница. 

 Изказвания не последваха. 

 

По четвърта точка от дневния ред с гласували „за“ – 7; „въздържали се“ – няма“; 

„против“ – няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 4 

Общественият съвет съгласува Етичен кодекс на СЕУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град 

Дупница   

 

 

 По пета точка то дневния ред бяха разгледана Училищните правила за действие в 

условията на Ковид-19 

 Изказвания: 

 Мария Манева – да се търсят начини за закупуване на  UV-лампи и да се проучат 

условията за ползването им. 

 Виолета Инкьова – уточни, че са осигурени всички необходими дезинфекционни 

препарати и средства. 

 Деница Гълъбова – постави въпроса къде ще се хранят учениците.  

Бе уточнено, че закуските ще бъдат по класните стаи, а обедите – в ученическия стол по 

график. 

По пета точка от дневния ред с гласували „за“ – 7; „въздържали се“ – няма“; „против“ 

– няма бе прието следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 5 

Общественият съвет съгласува Училищните правила за действие в условията на Ковид-19 

 

 

 По шеста точка от дневния ред бяха поставени следните въпроси: 

 

• Ученическото хранене – г-жа Инкьова обясни, че „Ученическо хранене“ ЕООД вече е 

стабилно и сме сключили договор за закуски на децата от ПГ и учениците от 1 – 4 

клас. Същите ще осигурят и обедното хранене на желаещите. Ще следим за 
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качеството на храненето на учениците. Бе поставен въпроса за он-лайн заявка и 

закупуване на купоните за обяд. 

• Застраховки: Евгения Гергова предложи оферти от различни дружества. Останалите 

също поставиха въпроса за допълнителни оферти, които ще представят в първия 

работен ден през следващата седмица. Присъстващите се уговориха, че когато се 

съберат всички оферти, ще бъдат разгледани и избрана най-подходящата. 

 

 

 

МАРИЯ КОЛАРОВА 

Секретар 

 

 

 

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА 

Председател  

 

 


