
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
www.sou-radomir.com, e-mail: sou radomir 1912@abv.bg

„Свети Свети Кирил и Методий” - гр. Радомир

ПРОТОКОЛ

№ 6/31.08.2020г.

за проведено заседание на обществения съвет към 

Средно училище ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

Днес, 31. 08. 2020г. в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование се проведе заседание на o f ществен съвет при Средно 
училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Начален час: 17.30 часа.

Място: в интерактивния кабинет на училището.

На заседанието присъстваха всички редовни членове на обществия съвет-5 човека :

Николета Чавдарова Стоянчева- представител на финансиращия орган

Вяра Петрова Димитрова- председател на Обществен съвет при СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир

Таня Иванова Бегова- представител на работодателите 

Милена Антонова Пешева- родител 

Доника Михайлова Котева- родител 

Заседанието има необходимия кворум.

На заседанието присъства и г-жа Маргарита Ан елова Ананиева- Директор на 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир.

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в 
присъствения списък, който е неразделна част от този протокол.

Заседанието протече по предварително обявения о г председателя на обществения съвет 
дневен ред, както следва:

1. Съгласуване на:

http://www.sou-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


Училищен учебен план на VA, VB, VIA, VIE, VIIA, VIIB, VIIIA, VIIIB, IXA, IXB, XA, 
ХБ, XIA и XIB класове в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир- 
2020/2021г.; Индивидуален учебен план на Даниела Йорданова Станкова- ученичка в X 
В клас през учебната 2020-2021г.- професионално образование с придобиване на трета 
степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език; 
професионално направление: код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 
„Приложен програмист”, специалност: код 4810301 „Приложно програмиране”.

Докладва: М. Ананиева- Директор

2. Съгласуване и приемане на училищни документи:

Стратегия за развитие на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Радомир 
2020- 2024г.

Етичен кодекс на училищната общност - Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 
гр. Радомир;

Програма на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за превенция на 
ранното напускане на училище през 2020-2021г.

Програма на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за предоставяне 
на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за 
учебната 2020/2021 година;

Други Докладва: М. Ананиева- Директор

3. Учебници за 2020-2021 учебна година

По точка 1 от дневния ред постъпиха следните изказвания и мнения:

Вяра Димитрова:

В изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 6 от Правилника за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, общественият 
съвет съгласува училищния учебен план. Директорът на училището ще ни запознае с 
училищния учебен план за 2020-2021 година.

Думата бе дадена на г-жа Маргарита Ананиева - Директор на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир, която запозна членовете на обществения съвет с училищен 
учебен план на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир -  2020-2021г:

- с училищен учебен план на V А клас;

- с училищен учебен план на V В клас;

- с училищен учебен план на VI А клас;

- с училищен учебен план на VI В клас;

- с училищен учебен план за VII А клас;



- с училищен учебен план за VII Б клас;

- е училищен учебен план на VIII А клас профилирана подготовка -  

профил „ Математически”;

- е училищен учебен план на VIII Б клас- за професионално образование е придобиване 
на трета степен на професионална квалификация е разширено изучаване на английски 
език; професионално направление: код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 
„Приложен програмист”, специалност: код 4810301 „Приложно програмиране”

- е учил. учебен план на IXA клас профилирана подготовка -  профил „Математически”;

- е училищен учебен план на 1ХБ клас- за професионално образование е придобиване на 
трета степен на професионална квалификация е разширено изучаване на английски 
език; професионално направление: код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 
„Приложен програмист”, специалност: код 4810301 „Приложно програмиране”

- е училищен учебен план на ХА клас профилирана подготовка -  

профил „ Математически”;

- е училищен учебен план на ХБ клас- за професионално образование е придобиване на 
трета степен на професионална квалификация е разширено изучаване на английски 
език; професионално направление: код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 
„Приложен програмист”, специалност: код 4810301 „Приложно програмиране”

- е учил. учебен план на XIA клас профилирана подготовка-профил „ Математически”;

-е училищен учебен план на Х1Б клас- за професионално образование е придобиване на 
трета степен на професионална квалификация е разши^ «но изучаване на английски 
език; професионално направление: код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 
„Приложен програмист”, специалност: код 4810301 „Приложно програмиране”.

Индивидуален учебен план на Даниела Йорданова Станкова- ученичка в X Б клас през 
учебната 2020-2021г.- професионално образование с придобиване на трета степен на 
професионална квалификация е разширено изучаване на английски език; 
професионално направление: код 481 Компютърни науки, професия: код 481030 
„Приложен програмист”, специалност: код 4810301 „Приложно програмиране”.

Мнения и съображения по отношение на училищен учебен план на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” гр. Радомир за 2020/ 2021г. не постъпиха от членовете на съвета.

Г-жа Вяра Димитрова:

Предлагам становището на Съвета да бъде : Общественият съвет съгласува училищен 
учебен план на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир -  2020/2021 г.

След проведеното гласуване на предложението за становище на обществения съвет за 
училищен учебен план на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир -  2020/2021 г.

се получиха следните резултати:

Гласували: 5; Брой гласове „за” 5; Брой гласове „против”- няма; Брой гласове 
„въздържали се”- няма



На основание резултатите от проведеното гласуване по точка първа от дневния ред, 
общественият съвет към Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир взе 
следното решение :

Общественият съвет към Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.
Радомир съгласува училищен учебен план на VA, VE, VIA, VIE, VIIA, VIIE, VIIIA, 
VIIIE, IXA, IXE, XA, ХБ, XIA, XIE класове и Индивидуален учебен план на Даниела 
Йорданова Станкова- ученичка в X Е клас през учебната 2020-2021г,- професионално 
образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с 
разширено изучаване на английски език; професионално направление: код 481 
Компютърни науки, професия: код 481030 „Приложен програмист”, специалност: код 
4810301 „Приложно програмиране” в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир за учебната 2020/2021г.

По точка втора от дневния ред думата бе дадена на г-жа Маргарита Ананиева -  
Директор, която запозна членовете на Съвета с документи за 2020/2021 учебна година:

Стратегия за развитие на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” 
гр.Радомир; Етичен кодекс на училищната общност; Програма за превенция на ранното 
напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
децата и учениците от уязвими групи;

-други

Тъй като Стратегията на училището е разработена за период 2016- 2020г„ комисия 
направи актуализация за следващия период. Изменения има в частта на целите, които 
си поставя училището, подчептават се нови моменти or предимствата на училището ни, 
както се спираме и върху някои моменти, които считаме, че в бъдещата си работа ще 
трябва да подобрим. Естествено, обърнато е внимание и на работата на училището в 
условията на пандемията COVIT -  19, защото считаме, че училището трябва да има 
визия за действията си и при такива извънредни обстоятелства.

Вяра Димитрова: Съгласно Правилника за създаването устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата, общественият съвет участва 
със свои представители в комисиите, определени от училището за изработване на 
училищни документи. Имаме определени представители, които участваха в 
обсъжданията в комисиите.

Г-жа Чавдарова: Съгласна съм с предложенията и изразявам съгласие с вижданията на 
педагогическата колегия и на комисията по изработване на стратегията за бъдещия 
период.

Към предложенията за Стратегия за развитие на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
гр. Радомир за периода 2020-2024г. не постъпиха други мнения, предложения за 
изменение и допълнение.

Николета Чавдарова: Предложение за решение: Общественият съвет при СУ одобрява:

Стратегия за развитие на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Радомир за периода 2020- 
2024г.

По предложените Етичен кодекс на училището, Програма на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Радомир за превенция на ранното напускане на училище и за



предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 
уязвими групи през 2020-2021 година се изказаха определените членове на Съвета за 
участие в работата по подготовката на документите съвместно с комисиите на 
педагозите.

Милена Пешева: Етичният кодекс отразява напълно нуждата от подобен документ, 
който да регулира тази страна на взаимоотношенията в училищната общност.

Доника Котева:

Солидарна съм с изложеното в документите за превенция на ранното напускане на 
училище. Вярвам, че работата трябва да се насочи основно към превенция, както и да 
се работи целенасочено с децата в риск. Предлагам да изразим подкрепата си и да 
съгласуваме и приемем предложенията.

Други предложения и мнения не постъпиха.

Гласуване за Стратегия за развитие на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Радомир за 
периода 2020-2024г.

Гласували: 5; Брой гласове „за” 5; Брой гласове „против”- няма; Брой гласове 
„въздържали се”- няма

Гласуване за Етичен кодекс на училището.

Гласували: 5;

Брой гласове „за” 5; Брой гласове „против”- няма; Брой гласове „въздържали се”- няма

Гласуване за Програма на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за превенция на 
ранното напускане на училище през 2020-2021г.

Гласували: 5;

Брой гласове „за” 5; Брой гласове „против”- няма; Брой гласове „въздържали се”- няма

Гласуване за Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
децата и учениците от уязвими групи през 2020-2021 г -дина.

Гласували: 5;

Брой гласове „за” 5; Брой гласове „против”- няма; Брой гласове „въздържали се”- няма

На основание резултатите от проведеното гласуване по точка втора от дневния ред, 
Общественият съвет към Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир взе 
следното решение :

Общественият съвет при Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир одобрява училищни документи за учебната 2020/2021 година:

Стратегия за развитие на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Радомир 
2020-2024г.;

Етичен кодекс на училището;



Програма на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за превенция на ранното 
напускане на училище през 2020-2021 година;

Програма на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за предоставяне на 
равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 
през 2020-2021 година.

Г-жа Ананиева предостави на членовете на съвета със списъка на учебници, по които 
ще се учи в училището през учебната 2020-2021 година.

V клас

Български език А. Петров и колектив 2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Литература М.Герджикова и к-в 2020 „КЛЕТ БЪЛЕАРИЯ” ООД 

Английски език Учебник „HELLO! NEW EDITION“

Д. Петкова, Ем. Колева 2020 „Просвета-София”АД 

Математика 3. Паскалева и к-в 2020 „Архимед 2” ЕООД 

Ееография и икономика Л. Цанкова и колектив 2020 „Просвета Плюс“ ЕООД 

Човекът и природата М.Шишиньова и к-в „КЛЕТ БЪЛЕАРИЯ” ООД 

Музика В. Сотирова и к-в 2020 „Просвета-София”АД 

Изобразително изкуство Огн. Занков и к-в „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Технологии и предприемачество Т.Николова и к-в 2020 „Бит и техника” ООД 

Информационни технологии А. Ангелов и колектив 2020 „Просвета Плюс“ ЕООД 

История и цивилизации Т. Леков и колектив 2019-2020 „Просвета-София” АД

VI клас

Български език А. Петров и колектив 2020 „КЛЕТ БЪЛГ АРИЯ” ООД 

Литература М.Герджикова и к-в 2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Англ. ез „HELLO! NEW EDITION“ Ем. Колева Д. Петкова, 2020 „Просвета-София”АД

Математика 3. Паскалева и к-в 2020 „Архимед 2” ЕООД 

География и икономика Л. Цанкова и колектив 2020 „Просвета Плюс“ ЕООД 

Човекът и природата М.Шишиньова и к-в „КЛЕТ БЪЛ' АРИЯ” ООД 

Музика В. Сотирова и к-в 2020 „Просвета-София”АД 

Изобразително изкуство Огн. Занков и к-в „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Технологии и предприемачество Т.Николова и к-в 2020 „Бит и техника” ООД 

Информационни технологии А. Ангелов и колектив 2020 „Просвета Плюс“ ЕООД 

История и цивилизации П. Павлов и колектив 2020 „Просвета-София” АД



VII клас

Български език А. Петров и колектив 2018-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Литература М.Герджикова и к-в 2018-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Английски език „HELLO! NEW EDITION“ Ем. Колева Д. Петкова, 2018-2020 
„Просвета-София”АД

Математика 3. Паскалева и к-в 2018-2020 „Архимед 2 ЕООД 

География и икономика Л. Цанкова и колектив 2018-2П20 „Просвета Плюс“ ЕООД 

Биология и здр. образование Вл. Овчаров и к-в 2028-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Физика и астрономия М. Максимов и к-в 2018-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Химия и ООС Хариета Димитрова и к-в 2018-2020 С.А.Н.-ПРО”

Музика В. Сотирова и к-в 2018-2020 „Просвета-София”АД 

Изобразително изкуство Огн. Занков и к-в 2018-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Технологии и предприемачество Т.Николова и к-в 2018-2020 „Бит и техника” ООД 

Информационни технологии А. Ангелов и колектив 2018-2020 „Просвета Плюс“ ЕООД 

История и цивилизации Р. Гаврилова и колектив 2018-2020 „Просвета-София” АД

VIII клас:

V IIIА  клас

Български език А. Петров и колектив 2017-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Литература И.Кръстева и к-в 2017-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Английски език Учебен комплект по учебната програма за постигане на ниво В1Л 
„Flash on English for Bulgaria” 2017-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Математика 3. Паскалева и к-в 2017-2020 „Архимед 2” ЕООД

Информац технологии И. Зангочева-Бакалова и к-в 2017-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Информатика К. Манев и к-в „Изкуства” ЕООД 2017-2020 

Философия Л. Андреева и к-в 2017-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Музика Л. Пейчева и к-в 2017-2020 „Просвета-София”АД

Изобразително изкуство Б. Дамянов и к-в 2017-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

VIII Б клас

Български език А. Петров и колектив 2017-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Литература И.Кръстева и к-в 2017-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Английски език Учебен комплект по учебната програма за постигане на ниво А1-А2 
„Flash on English for Bulgaria” 2017-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Математика 3. Паскалева и к-в 2017-2020 „Архимед 2” ЕООД



Информац технологии И. Зангочева-Бакалова и к-в 2017-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Философия Л. Андреева и к-в 2017-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Музика Л. Пейчева и к-в 2017-2020 „Просвета-София”АД

Изобразително изкуство Б. Дамянов и к-в 2017-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

История и цивилизации: за 8 клас и I-ва част за 9 клас с интензивно изучаване на чужд 
език Б. Гаврилов и к-в 2017- 2020 „Просвета-София”АД

География и икономика Р. Пенин и колектив 2017- 2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Биология и здравно образование В.Овчаров и к-в 2017-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Физика и астрономия 8 клас /I-ва ч. за 9 кл при обучение с интензивно изучав. на чужд 
език М. Максимов и к-в 17-20 „Булвест 2000“ ООД/„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Предприемачество- учебник за 8 клас Цв. Давидков 2019-2020„БГ Учебник“ ЕООД

Химия и опазване на ок. среда С. Цаковски и к-в 2017-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

IX клас

Български език А. Петров и колектив 2018-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Литература Б. Пенчев , В Герджикова, Ил. Кръстева 2018-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Английски език: Учебен комплект по учебната програма за постигане на ниво В1 
част1
„Flash on English for Bulgaria”:

9А клас: Интензивно изучаване В.1 част1 2018-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

9Б клас: Разширено изучаване В1.1 2018-20 „КЛЕТ Е ' ЛГАРИЯ” ООД

Френски език ниво А1 „VitelPour la Bulgari А1, Parde 1 Livre de l,eleve”

„VitelPour la Bulgari A l .Partie 1 Livre de l,eleve” 2018-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Ана -  Мария Крими, Домитил Хатюл, Вяра Любенова, Людмила Гълъбова

Немски език-А1 PRIM А А 1.1 Dertsch fur Jugndliche -  учебник по немски език за 
постигане на ниво А1

PRIMA А1.2 Dertsch fur Jugndliche -  учебник по немски език за постигане на ниво А1 

Dertsch fur Jugndliche -  учебник по немски език за постигане на ниво А1 

Фридерики Джин, Лутц Рорман, Милена Збранкова 2018-2020 „Просвета-София” 

Математика М.Алашка и к-в 2018-2020 „Архимед 2” ЕООД

Информационни технологии Евгения Петрова и к-в 2018-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

История и циви лизация, 9кл / Искра Баева, Евгения Калинова, Георги Якимов, Надка 
Васева, Веселина Иванова/ 2018-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

9Б: /втора част за 9 клас при интензивно изучаване на чужд език



9А: История и цивилизации за 8 и първа част за 9 клас с интензивно изучаване на чужд 
език Б. Гаврилов и колектив 2017-2020 „Просвета -  София“ АД И

История и цивилизация, 9кл /втора част за 9 клас при интензивно изучаване на чужд 
език// Искра Баева, Евгения Калинова, Георги Якимов, Надка Васева, Веселина 
Иванова/ 2018-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

География и ико номика,

9А: / за профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език/

Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев, Валентина Стоянова2018-20 „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ” ООД

9Б: /втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език/

Философия И. Колев и к-в 2018-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

9А: Биология 30 , ЗП за профилирано и професионално обучение с интензивно 
изучаване на чужд език/ Вл Овчаров и к-в/2018-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

9Б: Биология 30 , ЗП / втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на 
чужд език/

9А: Физика и астрономия 9кл за профилирано и професионално образование с 
интензивно изучаване на чужд език Максим Максимов 2018-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” 
ООД

9Б: /втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език/

9А: Химия и ООС за 9 клас /за профилирано и професионално образование с 
интензивно изучаване на чужд език/ 4.1. и 4.2. Хариета Димитрова и др. 2018-2020 
САНПРО

9Б: / втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език/

Музика Л. Пейчева и к-в 2018-2020 „Просвета-София”АД

Изобразително изкуство Б. Дамянов и к-в 2018-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

X клас

Български език А. Петров и колектив 2019-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Литература Б. Пенчев , В Герджикова, Ил. Кръстева 2019-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Английски език: Учебен комплект по учебната програма за постигане на ниво В1 
част2
„Flash on English for Bulgaria”:

10А клас: Интензивно изучаване ВЛ част2 2018-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

10Б клас: Разширено изучаване учебник по англ език за постигане на ниво В.1 
/продължение на ниво В.1.1/ В1Л 2018-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Френски език ниво А1 ,,Vite!Pour la Bulgari A l, Partie 1 Livre de l,eleve”



Ана -  Мария Крими, Домития Хатюл, Вяра Любенова, Людмила Гълъбова

Немски език-А1 PRIMA А1Л Dertsch fur Jugndliche -  учебник по немски език за 
постигане на ниво А1

PRIMA А1.2 Dertsch fur Jugndliche -  учебник по немски език за постигане на ниво А1 

Dertsch fur Jugndliche -  учебник по немски език за постигане на ниво А1 

Фридерики Джин, Лутц Рорман, Милена Збранкова 20 1 6-2020 „Просвета-София”

Математика Г. Паскалев, 3. Паскалева 2019-2020 „Аручмед 2” ЕООД 

Информационни технологии Николина Николова и к-в 2019-20 „Просвета-София” АД 

История и циви лизация, 10 кл / Искра Баева и к-в 2019-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

География и ико номика, Румен Пенин и к-в 2019-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Философия И. Колев и к-в 2019-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Биология 30 , О. Димитров и к-в 2019-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Физика и астрономия 10 кл Максим Максимов 2019-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Химия и ООС за 10 клас В. Костадинова, X. Димитрова и др. 2019-2020 САНПРО

9Б: / втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език/

Музика Л. Пейчева и к-в 2019-2020 „Просвета-София”АД

Изобразително изкуство Б. Дамянов и к-в 2019-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

XI клас

Български език А. Петров и колектив 2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Литература Б. Пенчев и к-в 2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Английски език: „Flash on English for Bulgaria” В.2Л.2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Френски език „VitelPour la Bulgari 2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Ана -  Мария Крими, Домития Хатюл, Вяра Любенова, Людмила Гълъбова 

Немски език-А1 „Magnet smart А2 Lehrbuch Band 1”, A2 -  първа част

Математика Райна Алашка и к-в 2020 „Архимед 2” ЕООД 

11 А: География и икономика за XI клас:

Модул 3 „Съвременно икономическо развитие” Ем. Патарчанова и к-в 2020 „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ” ООД

Модул 1 Р. Пенин и к-в „Природоресурсен потенциал. Устойчиво развитие” 2020 
„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД



Модул 2 „Геополитическа и обществена култура” Ст. Дерменджиева и к-в 
2020„Просвета-София” АД

Модул 4 „Европа, Азия и България”, Ст. Дерменджиева и к-в 2020„Просвета-София” 
АД

Гражданско образование за 11 кл И. Колев и к-в 2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 

Биология и здравно образование за XI клас

Модул 1 „Клетката -  елементарна биологична система” Наташа Цанова, Сн. Томова 
2020 СД „Педагог 6” -  Делев, Луизова и сие

XII клас

Български език Т.Ангелова и колектив 2002-2020„Просьета-София”АД 

Литература В. Стефанов, Ал. Панов 2002-2020 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Математика Г.Паскалев -  ЗП и ПП 2020- 2020 „Архимед 2” ЕООД

История и цивилизация, ЗП: за 11 клас В. Гюзелев и к-в 2012-20 „Просвета-София”АД

12А: География и икономика, ЗП: за 10 клас Р. Пенин и к-в 2002-2020 „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ” ООД

Свят и личност М. Грекова и к-в 2008-20 „Просвета-София”АД 

12 А: Биология и 30 , ПП : за 11 клас / Н. Цанова и к-в 2002-20 „Просвета-София”АД 

12Б: Биология и 3 0  ПП: за 12 клас /Г. Марков и к-в/ 2002-20 „Просвета-София”АД 

12А: Физика и астро номия, ЗП, Юкл М. Максимов, Г. Христакудис 2001-20 -Булвест 

Английски език, nn,14E„Insights Trough Literature/литература/ Ирина Васева и к-.в 

2002-20 „Летера” ЕООД

Френски език Рапогата2,ЗП,ПП Ж.Жирарде и к-в 2001-20 ИК”Колибри”ООД 

Немски език „ Deutsch ist IN” 3 Л.Мавродиева и к-в 2д01-20 „Летера”ЕООД 

12Б: Химия и опазване на околната среда, за 11клас: ПП Г. Нейков и к-в 

2002-20 „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

М. Ананиева:

Още в края на миналата учебна година започнахме да събираме мнения от 
преподавателите за избора, който правят те за настоящата учебна година. На сайта на 
училището учениците и родителите ще имат възможност да се осведомят за 
учебниците, по които през 2020-2021 година учителите от училището ще преподават.



След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет към Средно 
училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир бе закрито.

сьПРОТОКОЛЧИ^Г~Х'|

Диана Банкова 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪ

Вяра Петрова Димитрова



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18,
www.su-radomir.com, e-m ail: sou radomir 1912@abv.bg

Изх № 407/19.08.2020г.

До г-жа Таня Иванова Бегова

ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАДОМИР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕГОВА,

В качеството си на председател на обществения съвет към СУ „ Св. Св. Кирил и 
Методий” гр Радомир, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се 
проведе на 31.08.2020г. от 17.30ч. в конферентната зала на училището/ ул. „Райко 
Даскалов” № 31, гр. Радомир/.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред :
Съгласуване на Училищен учебен план на VA, VE, VIA, VIE, VILA, VIIB, VIIIA, VIIIB, 
IXA, 1ХБ, XA, ХБ, XIA и Х1Б класове в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир - 2020/2021г.

Съгласуване и приемане на училищни документи:

Стратегия за развитие на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Радомир 
2020- 2024г.

Етичен кодекс на училищната общност - Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 
гр. Радомир;

Програма на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за превенция на 
ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021 година ;

Други

Учебници за 2020-2021 учебна година.

Приложено, Ви изпращам материалите по дневния ред на заседанието.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото 
заседание всеки ден, от 8.00 до 16.30 часа в деловодството на училището.

Моля, в срок до 27.08.2020г. да потвърдите Вашето участие в заседанието.

С уважение,

ВЯРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg

