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Протокол 
№ 02/04.03.2022 г.

Днес, 04.03.2022 г., в онлайн среда, предвид епидемичната обстановка в 

страната, се проведе задочна среща с членовете на Обществения съвет към 

училището.

На срещата присъстваха:
1. г-н Валентин Ведеров -  Председател на ОС
2. г-жа Стела Калмукова -  член на ОС, представител на финансиращия

орган
3. г-жа Ширин Мутлу - член на ОС
4. г-жа Мария Георгиева - член на ОС
5. г-н Иво Антонов - член на ОС
На срещата присъства г-жа Жулиета Петкова -  директор на училището.

Лицето, определено от директора на СУУНЗ за водене на протокола, е 

г-жа Нели Петрова -  старши учител. '

Заседанието се проведе пуи следния дневен ред:

1. Съгласуване на проект на училищен план-прием за 2022/2023 година за 

ученици с нарушено зрение и множество увреждания, непокриващи държавните 

образователни стандарти, завършили 7 клас през учебната 2021/2022 година, за 2 

паралелки, специалност код 6220301 „Озеленяване и цветарство“ от професия код 

622030 “Работник в озеленяването“ от професионално направление код 622 

“Градинарство(паркове и градини)“ за начално професионално обучение с 

придобиване на първа степен на професионална квалификация без интензивно и 

без разширено изучаване на чужд език.

Училищният план-прием е гласуван на заседание на Педагогическия еъвет 

№ РД-03-07 от 22.02.2022 г.

По точка 1:
Г-жа Петкова представи на членовете на Обществения съвет за



съгласуване на проект на училищен план-прием за 2022/2023 година за ученици с 

нарушено зрение и множество увреждания, непокриващи държавните 

образователни стандарти, завършили 7 клас през учебната 2021/2022 година за 2 

паралелки, специалност код 6220301 „Озеленяване и цветарство“ от професия код 

622030“Работник в озеленяването“ от професионално направление код 

622“Градинарство(паркове и градини)“ за начално професионално обучение с 

придобиване на първа степен на професионална квалификация без интензивно и 

без разширено изучаване на чужд език.

Членовете на Обществения съвет разгледаха проекта, приветстваха идеята 

да бъде развито професионалното обучение на учениците от паралелките с 

нарушено зрение и множество увреждания. Отбелязано бе терапевтичното 

въздействие на работата в училищната оранжерия за развиването на 

професионалните умения на учениците и на терапевтирането им.

Членовете на Обществения съвет единодушно гласуваха „ЗА“ в СУУНЗ 

„Проф. д-р Иван Шишманов“ -  град Варна и през учебната 2022/2023 година да 

бъде осъществено обучение в специалност код 6220301 „Озеленяване и 

цветарство“ от -професия код 622030 “Работник в озеленяването“ от 

професионално направление код 622 “Градинарство (паркове и градини)“ за двете 

паралелки в 7 клас, които предстои да завършат през настоящата учебна година.

Членовете на Обществения съвет единодушно съгласуваха проекта на 

училищен план-прием на ученици с множество увреждания.
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