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П Р О Т О К О Л
№ 02/ 27.02.2019 г.
Днес 27.02.2019 г. съгласно ЗПУО, Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от
01.08.2016 г. гл.14, чл. 266, ал.4 се проведе заседание на Обществения съвет на НУ "П.
Р. Славейков" - Пловдив. Присъстваха: Анета Кацарска, представител на Община
Пловдив, членовете на Обществения съвет - Радослав Касабов, Елена ДойчиноваПетричева, Галя Узунова, Васка Кумчева, Димка Врачева – директор на училището и
Елена Сарафова – протоколчик. Събранието протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НУ "П. Р. Славейков" - гр.
Пловдив за IV-то тримесечие от 01.10. 2018 г. до 31.12. 2018 г.
2. Представяне на проекто-бюджета за 2019 г.
3. Утвърждаване на училищния план-прием за първи клас за учебната
2019/2020 г.
Заседанието има кворум и може да се проведе.
1. По първа точка думата взе г-жа Врачева и представи отчет за направените
разходи през четвъртото тримесечие: 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. Тя подчерта, че
изразходваните средства са основно за заплати, ел. енергия, вода, телефони и
интернет. Допълни, че имаме около 5 % преходен остатък. Имаме остатък и от
средствата за безплатни закуски. Г-жа Узунова попита, дали този преходен остатък
не е вследствие на занижаване качеството на храната, но г-жа Врачева я увери, че не
е. Икономиите са от дните, когато учениците са на екскурзия или пролетен лагер и
тези средства остават по предназначение само по това перо. Другият преходен
остатък е от икономии, които правят всички в училище – поставени фотоклетки на
осветлението, затваряни на вратите на стаите, за да не излиза топлината и следене за
потреблението на водата. Като едно задружно семейство, целият екип на НУ „П. Р.
Славейков“ се грижи за разходите в училището и успява да спести, в резултат на
което има хубави премии.
2. По втора точка г-жа Врачева представия новия проекто –бюджет за 2019 г., като
поясни, че той все още не е утвърден. Обясни на всички, че основият и най-голям
разход, който ни очаква е реконструкцията на таванското помещение, с цел
изграждане на 4 нови класни стаи и една спомагателна, благодарение на която, НУ
„П. Р. Славейков“ ще може да премине на едносменен режим на обучение. Това,
разбира се, ще се случи поетапно, но вярва, че до 4 години ще успее. Г-жа Кацарска
поздрави г-жа Врачева за смелото решение и попита дали процедурата е
задействана. Г-жа Врачева представи всички налични документи и разрешения,
издадени от Община Пловдив и каза, че има готовност още лятото да започне с
първия етап от строежа. Г-н Касабов изрази своето скептично мнение, че
започването на подобен строеж е изключително сложно начинание и се притеснява
дали поетапната идея би била добра, с оглед на безопасността на учениците. Г-жа
Врачева увери всички присъстващи, че е помислила за всичко и не би трябвало да

имат никакви опасения, относно здравето и сигурността на учениците. Г-на Касабов
попита, дали се е предприело учвеличението на учителските заплати. Г-жа Врачева
обясни, че увеличението с 20% е на лице още от 1 януари 2019 г. не само на
педагогическите специалисти, но и на помощния персонал. Освен това периодично
получават допълнителни възнаграждения – за 24 май, първия учебен ден, Коледа и
икономии. Училището има висок рейтинг, паралелките са с максимална пълняемост
и колективът заслужава да получи съответно по-високо възнаграждение. Г-жа Ел.
Петричева изрази мнение, че за тези няколко години училището се променя и
непрекъснато се обновява. Стаите са добре обзаведени, топли, поддържат се чисти,
с много рисунки и табла по коридорите, изработени от учениците. Г-н Касабов
попита дали този строеж би се отразил по някакъв начин върху премиите, които
получават учителите и непедагогическия персонал. Г-жа Врачева обясни, че те са в
съвсем отделно перо и по никакъв начин не би ощетила персонала.
3. По трета точка г-жа Врачева представи проекта на план – приема за първи клас за
учебната 2019/2020 година. След анализ на броя на децата от района за обхват на
училището, обясни, че планираме да бъдат разкрити отново четири паралелки в
първи клас с по 23 ученици и 4 ГЦОУД, при обезпечаване на полудневната
организация на учебния ден преди обяд, съобразени с капацитета на материалнотехническата база за момента. През учебната 2019/2020 година учениците от I до IV
клас ще се обучават, разпределени в 16 паралелки и 12 групи за целодневна
организация на учебния ден. Приемането на бъдещите първокласници отново ще се
осъществи по електронен път, съгласно Наредба на Община Пловдив. Тази година е
внесена промяна в Наредбата, като приоритетни ще бъдат многочленните
семейства, чиито по-големи деца учат в училището и разбира се наличието на
уседналост на родителите в прилежащия район. Г-жа Кумчева изрази мнение, че
колективът е доказал своите професионални качества и умението си да работи с
родителите. Те от своя страна споделят нашите идеи, изразяват мненията си и
споделят с родителите на бъдещите първокласници. Г-жа Врачева сподели, че
откакто е директор на НУ „П. Р. Славейков“ не е имало проблем с набирането на
ученици - дори известен брой остават неприети и родителите настояват за
откриване на нова паралелка, но нямаме свободни класни стаи.
Г-н Р. Касабов попита дали е възможно училищата, които са предпочитани и
доказали се с професионализъм в образованието да бъдат поощрявани от общината
и обратно – тези които не се справят да бъдат санкционирани.
Г-жа Врачева поясни, че всяко училище има определен район и е длъжно на
първо място да приеме учениците от прилежащия район на училището и след това
по желание на родителите.
Присъстващите отново приветстваха смелата идея за реконструиране на
основната сграда и запазването на броя на учениците, като всички паралелки ще
минат на едносменен режим на обучение. Проявиха ангажираност за оказване на
съдействие на училищното ръководство и готовност за съвместна работа.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
ЕЛЕНА САРАФОВА

Протоколчик
РАДОСЛАВ КАСАБОВ
Председател
*Заличено на осн. ЗЗЛД и Регламент 2016/679.

