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СТАНОВИЩЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

НА НУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ГР. ПЛОВДИВ 

1. На заседание на Обществения съвет с протокол № 04 от 17.05.2022 г. се разгледа 

първа точка от Дневния ред, свързана с представянето на утвърдения бюджет на НУ 

"П. Р. Славейков" - гр. Пловдив за 2022 г. и касовото му изпълнение за I тримесечие 

от 01.01.2022 г. до 30.03.2022 г. След кратко обсъждане приемаме, че разходите са 

съобразени с направеното разпределение  на бюджетните средства по тримесечия за 

2022 година. Всички присъстващи единодушно даваме положително становище. 

 

2. По отношение на втора точка от дневния ред, свързана с информация за избор на 

учебници и учебни помагала за учебната 2022/2023 г. за I и IV клас, всички 

присъстващи даваме положително становище за направения избор. 

 

3. В раздел Б за разширена подготовка - РП/ИУЧ и допълнителна подготовка – 

ДП/ФУЧ, учебните предмети са групирани така, че да са спазени изискванията за 

равномерна натовареност на учебния ден и единодушно одобряваме така 

предложените избираеми учебни предмети по паралелки:     

  Училищни учебни планове за уч. 2022/2023 г. 

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА, ИУЧ, ФУЧ 

Клас РП/ИУЧ  РП/ИУЧ РП/ИУЧ ДП/ФУЧ 

І а Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Англ. език-1 ч.  

І б Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Родинознание - 1 

ч. 

 

І в Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Англ. език - 1 ч.  

I г Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Музика -1 ч.  

II а Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Музика-1 ч.  

II б Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Изобразително –

изкуство - 1 ч. 

Информационни 

технологии 

II в Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Околен свят - 1 ч.  

II г Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Англ. език - 1 ч. Информационни 

технологии 

III а Български език и 

литература – 1 ч. 

Математика-1,5 ч.   

III б Български език и 

литература – 1 ч. 

Математика-1,5 ч.  Мажоретен състав 
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СЪГЛАСУВАЛ: 

РАНГЕЛ МАТАНСКИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС КЪМ НУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“  

 

IIIв Български език и 

литература – 1 ч. 

Математика-1,5 ч.   

IV а Български език и 

литература  – 1,5 ч. 

Математика  – 1 ч.   

IV б Български език и 

литература – 1,5 ч. 

Математика  – 1 ч.   

IV в Български език и 

литература  – 1,5 ч. 

Математика  – 1 ч.   

IV г Български език и 

литература – 1,5 ч. 

Музика – 1 ч.   


