
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ” КЪРДЖАЛИ
адрес: ул. Була и р 18; телефон 0361/ 5 94 11, GSM +359 88 999 30 62, 

web site: http://yovkov-bg.net/, email: y_yovkovkj@mail.bg, y_yovkovkj@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 3
за проведено заседание на обществения съвет към СУ „Йордан Йовков “

Днес, 15.12.2020 г. , в 16.00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, се проведе дистанционно заседание на 
обществения съвет към СУ „Й. Йовков “

На събранието присъстваха всички (седем) членове на обществения съвет и 
ЗДУД на прогимназиален и гимназиален етам Ст. Георгиев и Л.Чаушева - 

ЗДУД на начален етап

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

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

1. Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година
2. Разни

По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения:
ЗДУД г-н Ст. Георгиев запозна членовете на Обществения съвет с решението 

на Педагогическия съвет за план-приема в СУ „Й. Йовков“ за учебната 2021/2022 
година:

I. Прием на ученици в I клас: 4 паралелки 
- 4 паралелки:

3 с по 24 уч.
1 с 25 уч. /1 двойка близнаци/ 

по следните критерии:

На основание чл.43 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование на МОН и Правила за прием в първи клас на 
Община Кърджали методическото обединение на началните учители в СУ „Йордан 
Йовков” предлага следните критерии за прием в I клас за учебната 2021/2022 г.:

й Водещ критерий: Близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на
детето:
1.1. Прием на деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните 
над 3 години преди подаване на заявлението;

1.2. Прием на деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 
училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е 
променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на 
заявлението;
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1.3. Прием на деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 
училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през 
последната една година преди подаване на заявлението;

1.4. Прием на деца. с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на 
училището към деня на подаване на заявлението.

При по-голям брой кандидати се прилагат следните критерии:
S  Дете с трайни увреждания над 50 %;
S  Дете с един или двама починали родители;
У Други деца от семейството, обучаващи се в СУ „Йордан Йовков”;
У Дете, завършило подготвителна група в СУ „Йордан Йовков”;
■/ Близост до местоработата на един от родителите/настойниците;
У Дете на работник или служител в СУ „Йордан Йовков”.

Членовете се запознаха и с критериите за прием на ученици за първи клас .
II. Прием на ученици след завършен седми клас: 2 /две/ паралелки:

• 1 /една/ паралелка с профил „Предприемачески“ с интензивно
изучаване на Английски език

Срок на обучение: 5

Брой ученици в паралелката: 26

Балообразуващи предмети:
1. Удвоената оценка по Български език и литература от Национално 

външно оценяване
2. Удвоената оценка по Математика от Национално външно оценяване

3. Оценката по математика от Свидетелство за основно образование

4. Оценката по биология и здравно образование от Свидетелство за 

основно образование

Профилиращи предмети:
1. Предприемачество

2. Информационни технологии
3. Английски език

4. Биология и здравно образование

1 паралелка с профил „Предприемачески“ 
Немски език

Срок на обучение: 5
Брой ученици в паралелката: 26

с интензивно изучаване на

стр. 2



Балообразуващи предмети:

1. Удвоената оценка по Български език и литература от Национално външно

оценяване

2. Удвоената оценка по Математика от Национално външно оценяване

3. Оценката по математика от Свидетелство за основно образование

4. Оценката по биология и здравно образование от Свидетелство за основно 

образование

Профилиращи предмети:
1. Предприемачество
2. Информационни технологии

3. Немски език

4. Биология и здравно образование

Г-н Ст. Георгиев запозна членовете и с мотивите за избора на тези паралелки.
След проведеното гласуване за план-приема за учебната 2021/2022 година в 

СУ „Й. Йовков се получиха следните резултати:

Брой гласове „за“- седем (7)
Брой гласове „против“- нула (0)
Брой гласове „въздържал се“ -  нула (0)

По т. 2 не постъпиха предложения.

На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет 
към СУ „Й. Йовков “ взе следните решения:

1. Одобрява така представения училищен план-прием за учебната
2021/2022 година в СУ „Й.Йовков “ и изготви свое становище, което да 
представи на директора на СУ „Й. Йовков“ в искания срок и е 
неразделна част от протокола.

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към СУ
„Й. Йовков“ се закри.

ПРОТОКО

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, ^
' АННА- КАТЕРИНА ВЕЛИНОВА ВЪЛЧЕВА


