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Средно училище „ Христо Смирненски” 

с. Кочан, обл. Благоевград, тел:075452275, email:sou_kochan@abv.bg 

 

П Р О Т О К О Л   № 16 

 

Днес, 01.09.2020 г. се проведе заседание на педагогическия съвет на учителите  от  СУ „Христо 

Смирненски” при следния проект на дневен ред: 

1. Приемане на училищните учебни планове за дневна форма на обучение, за етапите на 

обучение на учениците, приети в Іа, IIа, IIIа, ІVа, Vа, Vб, VIа, VIIа, VIIІа,  ІХа,  IXб, Ха, Хб и XIа 

клас през учебната 2020 – 2021 г. 

2. Приемане на формите на обучение през учебната 2020 – 2021 г. 

3. Определяне на комисия за подготовка на правилник за дейността на училището. 

4. Определяне на комисия за подготовка на стратегия за развитие на училището за 

следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране. 

5. Определяне на комисия за подготовка на годишния комплексен план на училището през 

учебната 2020 – 2021 г. 

6. Определяне на комисия за подготовка на план за повишаване качеството на образование 

през учебната 2020 – 2021г. 

7. Определяне на комисия за подготовка на програма за превенция на ранното напускане на 

училище през учебната 2020 – 2021г. 

8. Определяне на комисия за подготовка на програма за предоставяне на равни възможности 

и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи през учебната 2020 – 2021 г. 

9. Определяне на комисия за подготовка на програма за целодневно обучение през учебната 

2020 – 2021г. 

10. Определяне на комисия за подготовка на план за квалификационната и методическа 

дейност в училището през учебната 2020 – 2021 г. 

11. Определяне на комисия за подготовка на тържеството на 15.09.2020 г. за откриване на 

учебната 2020-2021 г. 

12. Приемане на решение и определяне на комисия за подготовка и провеждане на патронния 

празник на училището и участие в „Европейския ден на спорта“. 

13. Определяне комисия за изготвяне  на училищна програма за организация на учебно – 

възпитателния процес през учебната 2020-2021 г. в условията на разпространението на COVID-19. 

14. Приемане на решение за избор на секретар на ПС през учебната 2020-2021 г. 

15. Разни. 

 

От поканените  членове на педагогическия съвет на заседанието присъстваха 30.  

От съвета отсъстваше  Младен Зехиров – болнични. 

От Обществения съвет присъстваха Радослав Пазвантов, Добрина Кошерова, Ирена 

Кеналиева, Фатме Кацарова и Снежана Тюфекчиева. Те присъстваха при приемането 

на училищните учебни планове за дневна форма на обучение, за етапите на обучение на 

учениците, приети в Іа, IIа, IIIа, ІVа, Vа, Vб, VIа, VIIа, VIIІа,  ІХа, IХб, Xа, XIа и XIб 

клас през учебната 2020 – 2021 г. 

 

Дневният ред беше гласуван и приет с 30 гласа „ ЗА”. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

По т. 2 от дневния ред  ЗДУД Велин Сафиев предложи учениците да се обучават в две 

форми  – дневна и индивидуална.  

По т. 2 от дневния ред на основание чл. 263 ал.1, т. 4 от ЗПУО ПС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 15: 

ПРИЕМА през учебната 2020 – 2021 година учениците в СУ „Христо Смирненски” да се 

обучават в две форми на обучение – дневна и индивидуална.       

Гласуване: „ ЗА” – 30 гласа 

                                                          „ ПРОТИВ” – 0 гласа 

                                                          „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

         Гълъб Чаушев:…………….                    Събина Бошнакова:…………  

                Директор СУ с. Кочан                      Секретар на ПС 

mailto:sou_kochan@abv.bg

