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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. № 2732 

Дупница, 19.03.2021 г. 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

КЪМ СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 

Дупница, 19.03.2021 г. 

 

Днес, 19.03.2020 г., се проведе заседание на Обществения съвет към СЕУ „Св. 

Паисий Хилендарски“, град Дупница. На заседанието присъстват всички 7 членове.  

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Съгласуване на предложението за учебници за Подготвителна група, I клас, III и 

VII клас  за учебната 2021/2022 година. 

2. Съгласуване на училищен план-прием за първи клас на учебната 2021/2022 година. 

3. Съгласуване на учебен план за учениците, които през учебната 2021/2022 година 

ще бъдат в първи клас. 

 

 

Заседанието се ръководи от председателя г-жа Евгения Гергова. 

 

По първа точка от дневния ред думата бе дадена на директора на училището, 

която обясни, че учебниците са коментирани на заседания на методическите обединения и 

са приети от всички учители. Решението е взето след като са разгледани всички учебници 

от различни издателства, учителите са избрали най-подходящите според тях. 

Присъстващите единодушно се съгласиха с избора на учебници на учителите. 

По първа точка от дневния ред с гласували 7 „за“, „против“ няма, „въздържали се“ 

няма по първа точка от дневния ред се взеха следните  

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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Р Е Ш Е Н И Е № 1: 

 

1. Обществения съвет съгласува избора на учебници на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница за учебната 2021/2022 година съответно за 

Подготвителна група, I клас, III и VII клас  за учебната 2021/2022 година. 

➢ За Подготвителна група – познавателни книжки – изд. „Просвета – София“ АД  

-  „Чуден свят“ 

 

➢ І клас 

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО  АВТОР 

Буквар “Просвета  Плюс“  ЕООД Пенка  Димитрова 

Читанка “Просвета  Плюс“ ЕООД Пенка  Димитрова 

Математика „Клет България“ ООД  

Булвест 

Богданова,М. 

М.Темникова 

Музика “Просвета  Плюс“  ЕООД Г.Калоферова и др. 

Изобразително Изкуство  „Бит и техника“  ООД Б. Папазов и колектив 

Технологии и предприем. „Бит и техника“ ООД Г.Николова  и колектив 

 

➢ ІІІ  клас 

 ПРЕДМЕТ  ИЗДАТЕЛСТВО   АВТОР 

Бълг. език „Клет България“  ООД 

Булвест 

Герджикова и колектив 

Читанка „Клет България“  ООД 

Булвест 

Герджикова и колектив 

Математика „Клет България“  ООД 

Булвест 

Богданова и колектив 

Човекът и Природата „Клет България“  ООД Максимов и др. 

Човекът и Обществото „Клет България“  ООД  Пенин,Р. И др. 

Английски  език „С.А.Н.-П.Р.О.“ ООД Ковил идр 

Руски език “Просвета – София“ АД Деянова-Атанасова 

„Матрёшка“ 

Испански език „Колибри“  ООД “Сolega”  Ортелано  и др. 

Компютърно моделиране „Изкуства“  ЕООД Папанчев и др. 

Музика “Просвета  Плюс“  ЕООД Г.Калоферова и др. 
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 ПРЕДМЕТ  ИЗДАТЕЛСТВО   АВТОР 

Изобразително Изкуство „Бит и Техника“  ООД Радева и колектив 

Технологии и Предприем. „Бит и Техника“  ООД Николова и др. 

 

➢ VІІ клас 

 ПРЕДМЕТ  ИЗДАТЕЛСТВО   АВТОР 

Бълг. език „БГ  Учебник“ ЕООД Инева и колектив 

Литература „Клет България“  ООД М.Герджикова и колектив 

Математика „Архимед 2“  ЕООД Паскалева и колектив 

Геотрафия и Икономика „Просвета  Плюс“ ЕООД Л.Цанкова и колектив 

История и Цивилизация „Просвета  Плюс“ ЕООД Е.Михайлова и колектив 

Химия и ООС „Просвета –София“ АД Й.Димова и колектив 

Биология и 

Здр.Образование 

„Клет България“  ООД М.Шишиньова и др. 

Физика и Астрономия „Клет България“  ООД М.Максимов и др. 

Информационни  

Технологии 

„Клет България“  ООД В.Петров и колектив 

Английски език „Просвета –София“ АД Д.Петкова   HELL0! 

Испански език „Колибри“  ООД М.Паломино,Codigo 

Руски език Просвета –София“ АД А.Радкова  Матрёшка 

Музика Просвета –София“ АД В.Сотирова и др. 

Изобразително  Изкуство Просвета –София“ АД П.Цанев и др. 

Технологии  и  Предприем. „Бит и Техника“  ООД Т.Николова и др. 

 

2. Да се изпратят заявки на съответните издателства и да се уведоми Община Дупница. 

Срок: съгласно График на МОН 

Отговорник: Т. Ефремова, В. Инкьова 

 

 По втора точка от дневния ред - Съгласуване на училищен план-прием за първи клас 

на учебната 2021/2022 година – госпожа Инкьова изложи становището на училището, а 

именно – да се обявят четири паралелки за първи клас за учебната 2021/2022 година, 

спазвайки изискванията на Наредба 10 за организация на училищното образование и 

Система за прием , утвърдена от Кмета на Община Дупница, съобразявайки се с броя деца 

от прилежащи на училището райони.  
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Подадени от Община Дупница 91 деца по списък от прилежащия район на 

училището.  Има деца, за които няма данни, т.е. вероятно са в чужбина, но същите могат 

ида се върнат. По подадени данни от класните ръководители имаме 12 

братчета/сестричета до 12-годишна възраст извън прилежащия район, които ще бъдат в 

първа група; 5 – на ученици от 7-ми клас (над 12-годишна възраст); най-малко 12 (по 3 в 

паралелка) деца, чийто майчин език не е български – съгласно Система за прием, 

утвърдена от Кмета на Община Дупница. Минимален брой – 3 х 22 + 16 = 82; максимален 

брой – 4 х 24 = 96. Предвид горепосоченото се налага изводът, че можем да обявим четири 

паралелки. 

Имаме възможност за провеждане на учебния процес сутрин, в първа смяна, както 

и възможност за осигуряване на целодневна организация на учебния процес за учениците 

от 1 до 7 клас. 

  Присъстващите изразиха съгласие с решението на колектива на училището, 

съобразено с нормативните изисквания. 

С гласували „За“ – 7; „Против“ – няма“, „Въздържали се“ – няма“ бе прието 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2: 

 

1. Общественият съвет съгласува приема за І клас за учебната 2021/2022 година – 4 

(четири) паралелки 

2. Брой на учениците в паралелката да бъде 22 ученици 

 

 По трета точка от дневния ред - Съгласуване на учебен план за учениците, 

които през учебната 2021/2022 година ще бъдат в I клас – г-жа Инкьова обясни, че 

предложението е учебният план за първи клас да остане същият, както до сега, а именно: 

от Раздел Б на учебния план – 1 час – на български език и литература и 2 ч. на чужд език 

по избор (английски, немски, испански, руски). Ще се види желанието на родителите при 

подаване на документите за класиране какъв чужд език ще изучават учениците. Разбира 

се, чуждият език се предлага, защото училището ни е езиково. Относно часовете от раздел 

В – факултативни учебни часове – не предлагаме такива поради факта, че почти всички 

ученици са в целодневното обучение и там се провеждат занимания по интереси, освен 

това могат да се направят и други групи по занимания по Наредбата за приобщаващо 

образование. 

  Изказвания не последваха и се премина към гласуване. 
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С гласували „За“ – 7; „Против“ – няма“, „Въздържали се“ – няма“ бе прието 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3: 

 

1. Общественият съвет съгласува учебен план за първи клас на учебната 2021/2022 

година - часовете от раздел Б на учебния план (избираеми учебни часове) да се 

разпределят, както следва:  

• 1/32 ч. по БЕЛ и  

• 2/64 ч. на чужд език (английски, немски, испански, руски – по избор) 

2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните 

видове спорт: минибаскетбол 

3. Целодневна организация на учебния процес 

 

 

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

МАРИЯ КОЛАРОВА 

Секретар 

 

 

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА 

Председател  

 

 


