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                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 03/ 24.02.2022 г. 

 

Днес 24.02.2022 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 дистанционно заседание на Обществения 

съвет на НУ "П. Р. Славейков" - Пловдив. Присъстваха: Председател: Рангел Матански 

– родител и членове: Анета Кацарска, представител на Община Пловдив, Нели 

Иванчева – родител, Мария Дичева – родител, Донка Таскова- родител, Димка Врачева 

– директор на училището и Елена Сарафова – протоколчик. Онлайн събранието протече 

при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НУ "П. Р. Славейков" - гр. 

Пловдив за IV-то тримесечие от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 

2. Утвърждаване на училищния план-прием за първи клас за учебната 2022/2023 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: 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. Те са основно за 

трудови възнаграждения на педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал, сметки за електричество, вода, интернет и телефон. Всички служители са 

получили и допълнително трудово възнгараждение за Коледа, както и премии за 

добрата икономия на потребление, която е налице в училището.  Във връзка с 

цялостния ремонт на физкултурния салон, извършен през лятото са поставени нови 

решетки на прозорците.  

 

2. По втора точка г-жа Врачева представи проекта на план – приема за първи клас за 

учебната 2022/2023 г.  След анализ на броя на децата, подлежащи на обучение в I 

клас от района на училището, се планира отново да бъдат разкрити четири 

паралелки в първи клас с по 22 ученици и 4 ГЦОУД, при обезпечаване на 

полудневната организация на учебния ден преди обяд на цялото училище. 

Съобразно капацитета на материално-техническата база, се реализира обучение на 

учениците в 15 паралелки и 14 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 отново 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 Дичева 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.  
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           Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

ЕЛЕНА САРАФОВА 

    Протоколчик 

    

     РАНГЕЛ МАТАНСКИ 

     Председател 


