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Препис!
Средно училище „Христо Смирненски”
с. Кочан, обл. Благоевград, тел:075452275, email:sou_kochan@abv.bg
ПРОТОКОЛ №6
Днес, 10.01.2019 г. се проведе заседание на педагогическия съвет на учителите от СУ
„Христо Смирненски” при следния дневен ред:
1. Информация за изпълнение на решенията на ПС.
2. Приемане на решение за прием на ученици в I клас през учебната 2019 – 2020 г.
3. Приемане на решение за прием на ученици в V клас за учебната 2019-2020 г.
4. Приемане на решение за прием на ученици в VIII клас през учебната 2019-2020 г.
5. Запознаване с констативни протоколи и заповед за предписания на РУО на МОН.
6. Запознаване с промените в Наредбата за приобщаващо образование и
организирането на групи за занимания по интереси.
7. Разглеждане на докладни за налагане на санкции на ученици.
8. Разни.
От 33 членове на педагогическия съвет на заседанието присъстваха 31. Присъстваше и
г-ца Искра Гулева - представител на Агенцията за социално подпомагане.
Отсъстваха: Найле Заимова и Атидже Кошерова– в отпуск по болест.
Дневният ред беше гласуван и приет с 31 гласа „ ЗА”.
……………………………………………………………..
По т. 4 директорът обясни, че са проучили желанията на учениците от седми клас в с.
Кочан и с. Ваклиново. Направена е анкета за желанията им да учат в СУ с. Кочан и
профилът на обучение. Директорът информира, че в област Благоевград държавният прием
трябва да бъде 50 % по профили от природни науки, ИКТ и математика. В анкетата
учениците са посочили най–много профилите природни науки и икономическо.
По т. 4 от дневния ред на основание чл. 142, ал. 3, т.1 , чл. 145, ал. 2, чл. 262, ал. 1, чл. 263,
ал. 1, т. 17 от ЗПУО; чл. 48, ал. 1, т. 2 и чл. 49, т. 1, 2 и 3 от НАРЕДБА No 10 от 1 септември
2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и чл. 2,
ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от НАРЕДБА No 7 от 11 август 2016 г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА
ПОДГОТОВКА
педагогическият съвет прие :
РЕШЕНИЕ№3
През учебната 2019-2020 г. в СУ „Христо Смирненски” с. Кочан да бъдат приети ученици в 1
/една/ паралелка – профилирано образование без интензивно и без резширено изучаване на чужд език
/английски език/, както следва:
- Профил „Природни науки” с три задължителни профилиращи учебни предмети: биология и
здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика.
Гласуване :

„ЗА” – 31 гласа
„ПРОТИВ” – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа
РЕШЕНИЕ№4

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от НАРЕДБА No 10 от 1 септември 2016 г. ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ педагогическият
съвет определя балът за класиране на учениците след завършено основно образование в
Профил „Природни науки” като сбор от следните елементи:
- удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и
литература в VІІ клас.
- удвояване на броя точки от националното външно оценяване по математика в VІІ
клас.
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-оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда,
изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки
в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците
Максимален бал – 500 точки.
Гласуване :
„ЗА” – 31 гласа
„ПРОТИВ” – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа
РЕШЕНИЕ№5

На основание чл. 59, ал. 3 от НАРЕДБА No 10 от 1 септември 2016 г. ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, когато в
класирането има ученици с равен бал, основаващ се на балообразуването определено съгласно
Решения № 4 на педагогическия съвет, те се подреждат в низходящ ред по
средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в VII клас - български език и
литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика,
биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда,
от свидетелството за завършено основно образование, превърнат по скала в точки в
съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
Гласуване :

„ЗА” – 31 гласа
„ПРОТИВ” – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа

По т. 4 от дневния ред на основание чл. 142, ал. 3, т.1 , чл. 145, ал. 2, чл. 262, ал. 1, чл. 263,
ал. 1, т. 17 от ЗПУО; чл. 48, ал. 1, т. 2 и чл. 49, т. 1, 2 и 3 от НАРЕДБА No 10 от 1 септември
2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и чл. 2,
ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от НАРЕДБА No 7 от 11 август 2016 г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА
ПОДГОТОВКА
педагогическият съвет прие :
РЕШЕНИЕ№6
През учебната 2019-2020 г. в СУ „Христо Смирненски” с. Кочан да бъдат приети ученици в 1
/една/ паралелка – профилирано образование без интензивно и без резширено изучаване на чужд език,
/английски език/както следва:
- Профил „Икономическо развитие” с три задължителни профилиращи учебни предмети
география и икономика, математика, информоционни технологии.
Гласуване :

„ЗА” – 31 гласа
„ПРОТИВ” – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа
РЕШЕНИЕ№7

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от НАРЕДБА No 10 от 1 септември 2016 г. ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ педагогическият
съвет определя балът за класиране на учениците след завършено основно образование в
Профил „Икономическо развитие” като сбор от следните елементи:
- удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и
литература в VІІ клас.
- удвояване на броя точки от националното външно оценяване по математика в VІІ
клас.
-оценките по география и икономика и математика изучавани в VII клас, от
свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за
оценяването на резултатите от обучението на учениците
Максимален бал – 500 точки.
Гласуване :
„ЗА” – 31 гласа
„ПРОТИВ” – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа
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РЕШЕНИЕ№8

На основание чл. 59, ал. 3 от НАРЕДБА No 10 от 1 септември 2016 г. ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, когато в
класирането има ученици с равен бал, основаващ се на балообразуването определено съгласно
Решения № 1 и 2 на педагогическия съвет, те се подреждат в низходящ ред по
средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в VII клас - български език и
литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика,
биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда,
от свидетелството за завършено основно образование, превърнат по скала в точки в
съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
Гласуване :

„ЗА” – 31 гласа
„ПРОТИВ” – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа

……………………………………………………………………………………………….
След изчерпване на дневния ред г- н Чаушев закри съвета.

Гълъб Чаушев:…………….
Директор СУ с. Кочан

Емилия Гулева:…………
Секретар на ПС

