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П Р О Т О К О Л
№ 01/ 08.11.2018 г.
Днес 08.11.2018 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 Дойчинова-Петричева, Васка
Кумчева, Галя Узунова, Димка Врачева – директор на училището и Елена Сарафова –
протоколчик.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предоставяне на информация за избор на учебници и учебни помагала за III клас
за учебната 2018/2019 г.
2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НУ "П. Р. Славейков" - гр.
Пловдив до 30.09.2018 г.
3. Представяне на Патриотично букварче
По точка първа г-жа Врачева представи предложението на учителите за избор на
учебници и учебни помагала за трети клас през учебната 2018/2019 г. Сподели, че
одобрените колективи са много и тази година педагогическите специалисти са
избрали по- голяма част от учебниците да са на издателство „Просвета“, по
предмета „Компютърно моделиране“ на издателство „Изкуства“ и Английски език
на издателство „Pearson Longman“.
Г-н Р. Касабов взе отношение, като подкрепи избора на учителите и подчерта, че
знанията, които усвояват учениците са твърде много, а в някои случаи дори
излишни. Много от термините са неразбираеми и не отговарят на потребностите на
малките ученици. Сега те имат възможност да получават актуална и достъпна
информация по електронен път, отколкото от учебника. Въпреки това учебници са
необходими, за да съумеят учениците да отделят нужната информация, която
получават от различни източници.
По точка втора г-жа Врачева запозна присъстващите с извършените ремонти през
лятото - 378 кв. м щампован бетон, ремонт на отводнителната система и заустване в
канала, доизграждане на бетонна площадка и частичен ремонт на покрива. Г- жа
Врачева обясни, че би искала другата година да направи ремонт на физкултурния
салон, защото настилката е твърде стара /над 50 годишна/ и има нужда от подмяна.
Също така и смяна на осветителните тела в салона.
С радост отбеляза, че Община Пловдив е изградила нова спортна площадка върху
игрището от южната страна на двора, която беше открита официално от кмета на
Община Пловдив – инж. Иван Тотев.

Г-жа Кацарска сподели, че ще има проектна промяна на наредбата за
финансиране на дейности по интереси и НУ „П. Р. Славейков“ може да се включи в
програмата.
Г-жа Ел. Петричева изрази мнение, че за тези няколко години училището се
променя и непрекъснато обновява. Стаите са добре обзаведени, поддържат се чисти,
с много рисунки и табла по коридорите, изработени от учениците.
По точка трета г-жа Врачева представи новите патриотични букварчета–
подарък за първокласниците по случай Денат на народните будители. Във всяко
букварче е поместен паус с изписано послание към учениците от НУ „П. Р.
Славейков“, логото на училището, трибагреника на Родината и подпис и печат на
директора на училището. Поясни, че са закупени от членския внос към Училищното
настоятелство и е било страхотна изненада за учениците от първи клас. Г-жа Врачева
показа патриотичното букварче на всички членове на съвета. Г-н Касабов и г-жа
Кумчева взеха отношение, като казаха, че би било добре да има и за по-големите
ученици, тъй като са много ценни и биха били чудесни спътници в часовете по
Човекът и обществото. Г-жа Врачева обясни, че преди няколко години
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