
_ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
»с

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

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

ПРОТОКОЛ

№ 7/ 12.09.2022г.

за проведено заседание на обществения съвет към

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

ДнесД2.09.2022г. в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование се проведе заседание на обществен съвет при Средно 

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

Начален час: 17.30 часа. Място: в класна стая на VII Б клас.

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 Ангелова 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 от председателя на обществения съвет 

дневен ред, както следва:

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


Съгласуване и одобряване на училищни документи:

Стратегия за развитие на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Радомир

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 2022-2023г.

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 2022/2023 година;

Други документи

Докладва: М. Ананиева- Директор

на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

2. Запознаване със списък на учебниците, по които учениците от СУ „Св. Св.Кирил и 

Методий” гр. Радомир ще се обучават през 2022-2023 учебна година.

Вяра Петрова:

В изпълнение на чл. 16, ал.1, т.1/Стратегия/ т.2 и т.П/етичен кодекс/ и ал.2 и чл.19, 

ал.З от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата общественият съвет одобрява стратегията; участва в 

работата на педагогическия съвет при обсъждането на Програма на Средно училище 

„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за превенция на ранното напускане на училище 

през 2022-2023г. и 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 2022/2023 година, както и други документи. 

Нашите членове взеха участие в изработването и актуализирането на документите.

Думата бе дадена на г-жа Маргарита Ананиева -  Директор, която запозна членовете на 

Съвета с документи за 2022/2023 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 Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи и с други документи, планове и 

програми, касаещи отпочването на новата учебна година.

Комисия направи актуализация на Стратегията за следващия период. Изменения има в 

частта на съгласуване на документа с плана за квалификационната дейност в 

училището /вътрешна и външна квалификация/.

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 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.

По предложените Етичен кодекс на училището, Програма на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир за превенция на ранното напускане на училище и Програма за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи през 2022-2023 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 

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 2022-2023г.

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 2022-2023 година.

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 2022/2023 година:

Стратегия за развитие на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 

Радомир;

Етичен кодекс на училището;

Програма на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир за превенция на ранното 

напускане на училище през 2022-2023 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 2022-2023 година.

Членовете на Съвета бяха запознати и с други документи, свързани с отпочването на 

учебната година- планове, програми, правилници.

По втора точка от дневния ред г-жа Ананиева запозна членовете на съвета със списъка 

на учебници, по които ще се учи в училището през учебната 2022-2023 година.

След изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет към Средно 

училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир бе закрито.

ПРОТОКОЛЧИК,

Диана Банкова

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Вяра Петрова Димитрова
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

заседание на Обществения съвет 

при СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир 

на^.09.2022г.

Вяра Петрова Димитрова- председател на Обществен съвет при СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Радомир м u j / 7

Николета Чавдарова Стоянчева-представител на финансиращия орган

Таня Иванова Бегова-представител на работодателитем
Милена Антонова Пешева-родител V /

Доника Михайлова Котева-родител / Т 1/

J

Маргарита Ангелова Ананиева- Директор на СУ „Св. Св. Кирил 

гр. Радомир

Вяра Петрова Димитрова 

Председател на обществения съвет р?

при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр Радомир
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

Изх. № 425 / 22.08.2022г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

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

ЕРАД РАДОМИР 

Относно:
Съгласуване и одобряване на училищни документи за учебната 2022-2023г. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

В изпълнение на чл. 16, ал.1, т.1/Стратегия/ т.2 и т.11/етичен кодекс/ и ал.2 и 
чл.19, ал.З от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените 
съвети към детските градини и училищата, моля общественият съвет да даде становище 
по:

1. Съгласуване и одобряване на училищни документи:

Стратегия за развитие на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир

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 2022-2023г.

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 2022/2023 година;

Други документи

2. Запознаване със списък на учебниците, по които учениците от СУ „Св.Св.Кирил 
и Методий” гр. Радомир ще се обучават през 2022-2023 учебна година.

Във връзка с гореизложеното, очакваме становището на общ
15.09.2022 година.

ДИРЕКТОР НА

МАРГАРИТА АНАНИЕВ

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И М
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомири
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Изх. № 432/ 29.08.2022г.
ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАДОМИР 
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 12.09.2022г. от 17.30ч. в конферентната зала на училището/ ул. „Райко 
Даскалов” №31, гр. Радомир/.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред :
1. Съгласуване и одобряване на училищни документи:

Стратегия за развитие на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Радомир

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 2022-2023г.

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 2022/2023 година;

Други документи

2. Запознаване със списък на учебниците, по които учениците от СУ „Св. Св.Кирил 
и Методий” гр. Радомир ще се обучават през 2022-2023 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 09. 09. 2022г. да потвърдите Вашето участие в заседанието.

С уважение,
ВЯРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
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