
ПРОТОКОЛ № 8

Днес, 03.09.2021 г., от 18,00 часа се проведе заседание на Обществения съвет на 
СУ „Васил Левски” гр. Карлово. Присъстваха: г-н Николай Дойчинов, г-жа Евгения 
Кирилова, г-жа Севдалина Ръмбъл, г-жа Детелина Иванова, г-жа Ирина Балева. г-н 
Антон Минев, г-жа Станка Пенкова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на училищните учебните планове за учебната 2021/2022 година.
Докладва: г-жа М. Манчева -  
директор на училището

2. Информация за готовността па училището за новата учебна година, за текущи 
проблеми и предложения за решаването им.

Докладва: г-жа М. Манчева -  
директор па училището 

По първа точка от дневния ред г-жа Манчева запозна членовете иа Обществения 
съвет с приетите от педагогическия съвет училищни учебни планове за учебната 
2021/2022 година.

Предложението е:
1. В избираемите часове учениците:

От I и IV клас да изучават 1 час български език и литература, 1 час 
математика и 1/0,5 час английски език;
в V клас -  1 час български език и литература, 1 час математика и 1 час 
Въведение в STEM  и програмиране;
от VI -V II клас -  1 час български език и литература, 1 час математика и 1 час 
основи на програмирането;
1Хаклас -  1 час английски език, 0,5 ч. немски/ испански език
IX0 клас -  1 час биология и здравно образование, 0,5 час химия и опазване на
околната среда;
1Хвклас -  1 час информационни технологии, 0,5 час информатика
Х а клас -  1 час български език и литература, 1 час математика, 2 часа
английски език, 1,5 часа немски език;
Х б клас -  1 час български език и литература, 1 час математика, 1 час 
английски език, 1 час биология и здравно образование, 1 час химия и 
опазване на околната среда, 0,5 час информационни технологии;
Х в клас -  1 час български език и литература, 1 час математика, 1 час 
английски език, 1 час информатика и 1,5 часа информационни технологии. 
Х1а клас - профилирана подготовка: 5 часа български език и литература, 7 
часа английски език, 6 часа немски език; разширена подготовка: 2 часа 
история и цивилизации;
X I0 клас - профилирана подготовка: 5 часа английски език, 6 часа биология и 
здравно образование, 7 часа химия и опазване на околната среда; разширена 
подготовка: 2 часа български език и литература;
Х1В клас - профилирана подготовка: 5 часа английски език, 6 часа 
информатика, 7 часа информационни технологии; разширена подготовка: 2 
часа български език и литература;



ХПа клас - профилирана подготовка: 5 часа български език и литература, 7 
часа английски език, 6 часа немски език; разширена подготовка: 2 часа 
история и цивилизации;
XII0 клас - профилирана подготовка: 5 часа английски език, 6 часа биология 
и здравно образование, 7 часа химия и опазване на околната среда; 
разширена подготовка: 2 часа български език и литература;
ХПВ клас - профилирана подготовка: 5 часа английски език, 6 часа 
информатика, 7 часа информационни технологии; разширена подготовка: 2 
часа български език и литература;

2. Обучението на учениците ог VIII клас да се провежда по учебните планове за 
профили „Икономическо развитие” , „ Природни науки” и „Софтуерни и хардуерни 
науки” с интензивно изучаване на чужд език.

След обсъждане на предложението Общественият съвет на СУ „Васил Левски” 
гр. Карлово с 7 гласа „за” , „против” -  няма, „въздържали се” -  няма,

РЕШИ:

1. Съгласува училищните учебните планове за учениците за учебната 2021/2022
година.

Срок: учебната 2021/2022 год.
Отг. Директорът

По втора точка от дневния ред г-жа Манчева запозна членовете на Обществения 
съвет с информация за готовността па училището за новата учебна година, за текущи 
проблеми и предложения за решаването им.

Изготвени са училищни мерки за обучение и труд в условията на КОВИД-19. 
Образователният процес ще се осъществява в класни стаи, а не на кабинетна система, 
както беше и миналата учебна година. Това до голяма степен ще затрудни работата, но 
се прави с цел да се ограничи движението на учениците и контактите им.

Г-жа Манчева сподели, че има проблем при попълване на педагогическата 
колегия. Няма кандидат за учител по немски език и български език и литература. Което 
налага да се разпределят часовете между учители от училището. Но все пак 
образователния процес по немски език ще бъде обезпечен с преподаватели.

Проблем е и забавянето на изпълнението на дейностите по НП „Изграждане на 
училищнаБТЕМ среда“ , поради отказ на изпълнителя на обществената поръчка за 
строително-ремонтните дейности и обявяването на втора обществена поръчка. Надява 
се фирмата, която ще спечели обществената поръчка да изпълни бързо и в срок 
ремонтните дейности.

Г-н Дойчинов каза, че доколкото е по силите на членовете на Обществения 
съвет, те ще се включат в разяснителна кампания сред родителите по време на 
провеждането на първите родителски срещи за необходимостта от спазването на 
противоепидемичните мерки, а що се отнася до изпълнението на НП „Изграждане на 
училищнаЗТЕМ среда“ родителите са готови да се включат е доброволен труд в 
разчистването и дейностите.



След приключване на изказванията Общественият съвет с 7 гласа „за” , „против” 
-  няма, „въздържали се” -  няма, взе следното решение:

1. Приема информацията за готовността на училището за новата учебна година в 
условията на Ковид -19.

Срок: 15.09.2021 г.
Отг. Директорът

2. Общественият съвет да отправи апел към родителите да се включат с 
доброволен труд в дейностите по изпълнението на НП „Изграждане на 
училищна STEM  среда“ .

Срок: 04.09.2021 г.
Отг. С. Ръмбъл

Поради изчерпване на дневния ред г-н Дойчинов закри заседанието в 19,15 часа.
/

Председател:
( Н. Дойч

Изготвил:
(ДТЙилова)


