СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“
С. ПАИСИЕВО, ул. „ДУНАВ” № 2, тел. 0894419511 su_hristobotev@abv.bg

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ СУ„ХРИСТО БОТЕВ“, СЕЛО ПАИСИЕВО
ПРОТОКОЛ № 4
Паисиево, 12.03.2021 г.
Днес, 12.03.2021 г., се проведе заседание на Обществен сьвет към СУ ”Христо Ботев“, с. Паисиево.
На заседанието присъстваха 4 от 5 членове на Обществения съвет. Отсъстват: Йозлем Бейзат —
служебни причини, Гюляй Мехмед – служебни причини
Присъства резервния член Гюлден Хайридин Юмер и Гьонюл Ахмед Рушид
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Съгласуване на учебници за I, III, VII клас за учебната 2021/2022 година
Докладва: А.Ахмед - директор
2. Съгласуване на училищен план-прием за първи клас на учебната 2021/2022 година Докладва: А.Ахмед
- директор
3. Съгласуване на учебни планове за учениците от I-XII клас за учебната 2021/2022 година
Докладва: А.Ахмед - директор
Заседанието се ръководи от председателя г-жа Бирсен Ербил.
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 5 „за“, „против“ няма, „въздържали се“ няма По първа точка
от дневния ред се взеха следните :
Р Е Ш Е Н И Е № 1: 1. Обществения съвет съгласува избора на учебници на СУ „Христо Ботев“, с. Паисиево
за учебната 2021/2022 година съответно за, I, III, VII клас
След съгласуване на заседание на Обществен съвет да се изпратят заявки на съответните
издателства и да се уведоми Община Дулово. Срок: съгласно График на МОН Отговорник: Нурсел
Ахмед и Айсел Ахмед.
1.

По втора точка от дневния ред - Съгласуване на училищен план-прием за първи клас на учебната
2021/2022 година – госпожа Айсел Ахмед изложи становището на училището, а именно – да се
обяви една 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 Дулово, съобразявайки се с броя деца от прилежащи на училището райони. Подадени
от директора на ЦДГ с.Паисиево 12 деца по списък от прилежащия район на училището; от тях –
след извършен обход и среща с родителите - потвърдили желание –12; има и деца в чужбина, не
са намерени на адреса има 1дете от Зарица, 1 от Звенимир и 1 от Тодорово. Получава се резултат:
12 +1 + 1+1 =15. Имаме възможност за провеждане на учебния процес сутрин, както и възможност
за осигуряване на целодневна организация на учебния процес за учениците от 1 до 7 клас.
Присъстващите изказаха съгласие с решението на колектива на училището, съобразено с
нормативните изисквания. С гласували „За“ – 5; „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 – една паралелка 2. Брой на учениците в паралелката да бъде 22 ученици.

2.

По трета точка от дневния ред - учебни планове за учениците от I-XII клас за учебната 2021/2022
година – г-жа Ахмед обясни, че предложението е :
2.1 Учебните планове за учениците от 1 до 7 клас да остане същите , както до сега, само има
промяна в наименованието на учебния предмет околен свят в първи клас става родинознание и
броя на часовете по математика в 5 клас се увеличават от 4 на 4,5 , аброя на часовете по АЕ
намаляват от 3.5 на 3 часа седмично. От Раздел Б на учебните планове от 1-7 клас часовете да
бъдат разпределени на преметите български език и литература – 2 часа – на български език и
литература и 1 ч. по математика.
2.2 Учебните планове за учениците от 8, 9 и 11 и 12 клас – профилирана подготовка учебните
часове от раздел Б на учебния план да бъдат разпределени както следва:
8 клас
Раздел Б – избираеми учебни часове
7

252

1. Български език и литература

2

72

2. Математика

1

36

3 История и цивилизации

1

36

4. Физика и астрономия

1

36

5. Химия и опазване на околната среда

1

36

6. География и икономика

1

36

Общ брой часове за раздел Б

9 клас
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б

8

288

1. Български език и литература

1

36

2. Английски език

1

36

3 Математика

1

36

4. Информационни технологии

1

36

5. История и цивилизации

1

36

6.География и икономика

1

36

7. Химия и опазване на околната среда

1

36

8. Физика и астрономия

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

20

720

11 клас
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б ( Б.1. + Б.2.)
Б.1. Профилирана подготовка

1. Биология и здравно образование

6

216

Модул 1 Клетката – елементарна биологична
система

2

72

Модул 2 Многоклетъчна организация на биологичните
системи
Избираем модул Наследственост и изменчивост

2

72

2

72

2 Химия и опазване на околната среда

6

216

модул 1. Теоретични основи на химията

2

72

модул 2. Химия на неорганичните вещества

2

72

Избираем модул: Здравно образование

2

72

3.География и икономика

6

216

Модул 1 Природноресурсен потенциал. Устойчиво
развитие
Модул 2 Геополитическа и обществена култура

1

36

1

36

Модул 3 Съвременно икономическо развитие

1

36

Модул 4 Европа, Азия и България

1

36

Избираем модул География на България

2

72

2

72

20

620

6

186

Модул 2 Многоклетъчна организация на биологичните
системи

1/2

44

Модул 3. Биосфера - структура и процеси

1

31

Модул 4. Еволюция на биологичните системи

2/1

49

Избираем модул

2

62

2 Химия и опазване на околната среда

6

186

МОДУЛ 3. ХИМИЯ НА ОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4/0

72

МОДУЛ 4. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА
ВЕЩЕСТВАТА

0/4

52

Избираем модул:

2

62

3.География и икономика

6

186

Б.2. Разширена подготовка
1. Информационни технологии
12 клас
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б ( Б.1. + Б.2.)
Б.1. Профилирана подготовка
1. Биология и здравно образование

