
П Р О Т О К О Л   №3 

 

 

 Днес, 15.12.2020г., от 15:00 часа в Microsoft Teaims се проведе заседание на 

Педагогическия съвет при СУ ”Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг под председателството на 

г-н Антон Шуманов – директор на училището. 

 Присъстваха 59 членове 

 Отсъстваха:    

Илиана Петрова – отпуск по болест 

Васко Василев – отпуск по болест 

Искра Авджийска – отпуск по болест 

Анелия Йолова – отпуск по болест 

Мария Белякова – отпуск по болест 

Цветелинка Кирилова – отпуск по болест 

Коци Банков – отпуск по болест 

Нели Петкова – отпуск по болест 

 

Господин Антон Шуманов предложи следния ДНЕВЕН РЕД: 

 

   1. Приемане на предложение за държавен план-прием за учебната 2021- 2022г. 

Докладва: Директорът 

   2. Приемане на балообразуващите предмети за отделните профили на държавния план-

прием за учебната 2021/2022г. 

Докладва: Директорът 

   3. Приемане на вариант за балообразуване за отделните профили на държавния план-

прием за учебната 2021/2022г. 

Докладва: Директорът 

   4. Приемане на индивидуален учебен план на Християн Пламенов Христов, ученик със 

СОП, в дневна форма на обучение с ресурсно подпомагане съгл. чл. 95, ал.1, т.1 от ЗПУО, 

чл.20,ал.2, т.2 от Наредба №4/2015 за учебния план 

Докладва: Планета Митковска 

Заместник директор 

   5. Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата на учебната 

2020/2021г. 

Докладва: Мариана Георгиева – 

Заместник директор АСД 

6. Предложение за участие на училището в проект „Иновативни училища“ 

Педагогическият съвет гласува предложения дневен ред от 6 точки: 

- гласували за – 59 

- гласували против – няма 

- гласували въздържал се – няма и прие 

 

РЕШЕНИЕ №1 

 Педагогическият съвет приема предложения от г-н Антон Шуманов дневен ред, 

състоящ се от 6 точки. 

 

   По точка първа г-н Шуманов предложи  за държавен план-прием за учебната 2021- 2022г. 



Да бъдат сформирани две паралелки в VIII клас: 

- Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език 

- Хуманитарни науки с интензивно изучаване на английски език 

   През настоящата учебна година в VII клас се обучават 52 ученика, в VI клас – 98 ученика. 

Тази година е изключително важна за приема на повече ученици и можем да го гарантираме 

при една добра кампания и повече работа. 

Ако нямате други предложения, моля да преминем към гласуване. 

 

 По тази точка Педагогическият съвет гласува: 

- гласували за – 59 

- гласували против – няма 

- гласували въздържал се – няма и прие 

 

РЕШЕНИЕ №2 

    Педагогическият съвет приема предложението  за държавен план-прием за учебната 

 2021- 2022г. 

                                  Отговорник по изпълнението: г- жа Планета Митковска 

                                                                                        Заместник директор 

 

    По втора точка от дневния ред г-н Шуманов предложи  балообразуващите предмети за 

отделните профили на държавния план-прием за учебната 2021/2022г. 

- За Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език – 

удвоения резултат от тестовете по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките от 

свидетелството за завършено основно образование по същите предмети. 

- За Хуманитарни науки с интензивно изучаване на английски език - удвоения 

резултат от тестовете по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките от свидетелството за 

завършено основно образование по БЕЛ и ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

 Ако нямате други предложения, моля да преминем към гласуване. 

 

 По тази точка Педагогическият съвет гласува: 

- гласували за – 59 

- гласували против – няма 

- гласували въздържал се – няма и прие 

 

РЕШЕНИЕ №3 

     Педагогическият съвет приема предложението за  балообразуващите предмети за 

отделните профили на държавния план-прием за учебната 2021/2022г. 

                                                Отговорник по изпълнението: г- жа Планета Митковска 

                                                                                                   Заместник директор 

 

По трета точка г-н Шуманов предложи  да се приеме варианта на приетите в точка 2 

балообразуващи предмети за отделните профили на държавния план-прием за учебната 

2021/2022г. 

- . За Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език – 

удвоения резултат от тестовете по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките от 

свидетелството за завършено основно образование по същите предмети. 



- За Хуманитарни науки с интензивно изучаване на английски език - удвоения 

резултат от тестовете по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките от свидетелството за 

завършено основно образование по БЕЛ и ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

 

 По тази точка Педагогическият съвет гласува: 

- гласували за – 59 

- гласували против – няма 

- гласували въздържал се – няма и прие 

 

РЕШЕНИЕ №4 

     Педагогическият съвет приема предложения  вариант за балообразуване за 

отделните профили на държавния план-прием за учебната 2021/2022г. 

                                                 Отговорник по изпълнението: г- жа Планета Митковска 

                                                                                                        Заместник директор 

 

     По четвърта точка -  Приемане на индивидуален учебен план на Християн Пламенов 

Христов, ученик със СОП, записан в 11б клас в дневна форма на обучение с ресурсно 

подпомагане. 

 Г-жа Планета Митковска запозна ПС с процедурите по записването на ученика след 

завършен І гимназиален етап в ОбУ - с. Радомирци е насочен с протокол от РЦПППО - 

Плевен. Екипът за подкрепа на личностното развитие, определен със заповед на директора 

на СУ "Д-р Петър Берон" след запознаване с документацията на ученика и извършено 

наблюдение и оценка на способностите, уменията и дефицитите в обема на знания и 

възможности предлага в индивидуалния учебен план на ученика да отпаднат учебните 

предмети "Чужд език" и да бъде редуциран седмичният/годишният брой часове по 

предметите, по които се осъществява профилираната подготовка на паралелката 11б клас с 

профил "Хуманитарни науки", а именно: по 1,5 седмично/54 часа годишно за всеки предмет 

- БЕЛ, История и цивилизации, География и икономика и Биология и здравно образование. 

Обучението по тези учебни предмети ще се осъществява по индивидуални учебни 

програми, съобразени с индивидуалните потребности и възможности на ученика. ИУП ще 

бъдат изготвени от учителите, преподаващи учебните предмети и представени за 

утвърждаване от директора на училището. 

 По тази точка Педагогическият съвет гласува: 

- гласували за – 59 

- гласували против – няма 

- гласували въздържал се – няма и прие 

 

РЕШЕНИЕ №5 

    Педагогическият съвет приема индивидуален учебен план на Християн Пламенов 

Христов, ученик със СОП, записан в 11б клас в дневна форма на обучение с ресурсно 

подпомагане. 

                               Отговорник по изпълнението: г- жа Планета Митковска 

                                                                                        Заместник директор 

 

По пета точка -  Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през 

зимата на учебната 2020/2021г. 

Г-н Шуманов запозна колектива с предоставената информация от г-жа Мариана 

Георгиева. Предвидените дейности са извършени по план, като за изпълнението на 

текущите няма пречки. 

  



            По тази точка Педагогическият съвет гласува: 

- гласували за – 59 

- гласували против – няма 

- гласували въздържал се – няма и прие 

                                                               

РЕШЕНИЕ №6 

 Педагогическият съвет приема предложението за участие на училището в списъка на 

иновативните училища. 

 

По тази точка Педагогическият съвет гласува: 

- гласували за – 59 

- гласували против – няма 

- гласували въздържал се – няма и прие 

 

                                                                 РЕШЕНИЕ №7 

    Педагогическият съвет приема План за осигуряване на нормален учебен процес 

през зимата на учебната 2020/2021г. 

 

                                   Отговорник по изпълнението: г- жа Мариана Георгиева 

                                                                                          Заместник директор 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

Секретар:       Председател: 

 (Диана Цветанова)            (Антон Шуманов) 


