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__________________________________________________________________________________________ 
                                              

                                                     

                                                        П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 04/ 09.06.2021 г. 

 

Днес 09.06.2021 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 - Рангел Матански- родител, 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. Представяне на утвърдения бюджет на НУ „П. Р. Славейков“ за 2021 г. и отчет за 

касовото му изпълнение за I тримесечие от 01.01.2021 г. до 30.03.2021 г.  

2. Резултати от НВО ІV клас - май 2021 г. 

3. Предоставяне на информация за избор на учебници и учебни помагала за учебната 

2021/2022 г. 

4. Запознаване с училищния учебен план за I - IV клас за 2021/2022 г. 

 

Заседанието има кворум и може да се проведе. 

 
1. По първа точка от дневния ред думата взе г-жа Врачева и представи утвърдения 

бюджет на НУ „П. Р. Славейков“ за 2021 г. с разпределението на средствата по 

параграфи, съгласно нормативните документи. Бюджетът е качен и на официалния сайт 

на училището, според изискванията на МОН. Тя подчерта, че сумите, заложени в него 

са почти изцяло за заплати на педагогическите специалисти. Предвижда се и належащ 

ремонт на физкултурния салон, който включва задължителна подмяна на настилката. Г-

жа Врачева представи и отчет за направените разходи през първото тримесечие от 

01.01.2021 г. до 30.03.2021 г. Те са основно за заплати, ел. енергия, вода, телефони и 

интернет. По случай 24 май всеки учител е получил допълнително възнаграждение от 

200 лева. Училището е сред най-желаните в Община Пловдив, паралелките са с 

максимална пълняемост и колективът заслужава да получи и по-високо 

възнаграждение.  

        Г-жа Врачева с радост отбеляза, че трите зелени класни стаи са вече факт и 

учителите провеждат занятията си по човекът и природата в тях с голямо желание и 

удоволствие по предварително изготвен график. Класните стаи са изградени от еко-

материали, с амфитеатрално разположение на местата за сядане, върху които се 

поставят ратанови седалки. Тази новаторска идея, реализирана от кмета на район 

Източен Иван Стоянов, със съдействието на Общински съвет Пловдив ще допринесе 

много за повишаване на екологичните знания, умения и възможности на учениците, 

относно здравословния начин на живот и опазване на околната среда. В момента тече и 

усилен ремонт по подмяна на част от оградата на НУ „П. Р. Славейков“, откъм ул. „Лев 

Толстой“, финансиран изцяло от МОН. 
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2. По втора точка от дневния ред г-жа Врачева сподели, че резултатите от НВО IV клас 

са повече от отлични, предвид променения формат на изпитите и продължителното 

обучение на учениците в електронна среда от разстояние. Тестът от НВО БЕЛ в края на 

IV клас е с продължителност 60 минути и включва 3 части, всяка от които съдържа 

различен брой задачи, обвързани с конкретен текст: Диктовка и езикови задачи с 

избираем отговор; Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него - с избираем и 

със свободен отговор; Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор. 

Първата част на теста включва диктовка (от аудиофайл) и езикови задачи. Езиковите 

задачи към диктовката са 6-10 броя с избираем отговор и са насочени към базови 

компетентности, свързани с приложния характер на езика. Избираемите отговори са 

три, като само един е верен. Втората част на теста се състои от текст и задачи за четене 

с разбиране към него – 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор. 

Третата част на теста (субтест 3) включва задача с творчески характер, която може да е 

свързана със създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос; редактиране на 

текст;  създаване на кратък текст по картинка/ картинки; създаване на текст по 

картинка и словесна опора. Създаваният от учениците текст е с обем от 3-5 изречения. 

Тестът от НВО по математика съдържа 25 задачи, от които: - 18 задачи с избираем 

отговор; - 5 задачи с кратък свободен отговор (число); - 1 задача с разширен свободен 

отговор; - 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори. Времетраенето е 60 минути, 

а за учениците със специални образователни потребности e до 40 минути над 

определеното време. 

     Г-жа Врачева поясни, че е създадена организация в началото на учебната година, 

която е дала възможност на учениците да започнат от рано подготовката си по 

предметите за Националното външно оценяване. Аудио диктовките се отработваха 

постоянно и това даде сигурност на учениците. Учителите на четвърти клас проявиха 

педагогически такт и умения към всеки ученик, за да успее и покаже възможно най-

добре усвоените знания. Съвместната работа и високата мотивация оказаха 

благотворно влияние за подготовката и крайния резултат от изпитите. Резултатите по 

предмети са: 

 
Училище Град Среден % от максималния брой точки 

НУ „П. Р. 

Славейков“ 

Пловдив Ниво училище Регионално ниво Национално ниво 

Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета 

БЕЛ 87.80 85.20 89.85 73.49 70.13 76.98 74.67 71.42 78.02 

МАТ 74.76 73.78 75.54 62.47 62.08 62.88 63.16 62.96 63.37 

 

3. По трета точка г-жа Врачева представи предложението на учителите за избор на 

учебници и учебни помагала за първи и трети клас през учебната 2021/2022 г. Сподели, 

че одобрените колективи са много и тази година учителите са избрали по- голяма част 

от учебниците на издателство „Просвета“ и „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“. 

              І клас 

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО 

Буквар и Читанка „Просвета Плюс“ ЕООД“ 

Математика „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Родинознание „Просвета Плюс“ ЕООД 

Музика „Просвета - София“ АД 

Изобразително изкуство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Технологии и предприемачество „Просвета-София“ АД 

 

             III клас 

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО 



Български език и литература „Просвета - София“ АД 

Английски език „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ 

Математика „Просвета Плюс“ ЕООД 

Компютърно моделиране „Изкуства“ ЕООД 

Човекът и обществото „Просвета – София“ АД 

Човекът и природата „Просвета Плюс“  ЕООД 

Музика „Просвета - София“ АД 

Изобразително изкуство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Технологии и предприемачество „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

4. По четвърта точка г-жа Врачева запозна присъстващите с училищния учебен план за 

I - IV клас за учебната 2021/2022 г. По традиция във всеки випуск има по една 

паралелка, която изучава РП/ИУЧ музика, като по този начин всеки клас има  РП/ИУЧ 

групирани така, че да има един предмет от художествено-естетическия раздел. 

Факултативните учебни часове или така наречената Допълнителна подготовка /ДП/ 

натоварват допълнително учениците при целодневната организация на учебния ден и 

не смятаме, че е необходимо да бъдат включени учениците от І клас. Трети и четвърти 

клас продължават да изучават в задължителната програма компютърно моделиране, 

затова в една от паралелките на II клас ще има ФУЧ/ДП Информационни технологии – 

II
а
. Момичетата от IV

а
 клас отново ще танцуват, организирани във ФУЧ/ДП Мажоретен 

състав.  

 

За учебната 2021/2022 година са избрани следните учебни предмети: 

  

 

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА, ИУЧ, ФУЧ 

Клас РП/ИУЧ  РП/ИУЧ РП/ИУЧ ДП/ФУЧ 

І а Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Музика  

І б Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Изобразително –

изкуство - 1 ч. 

 

І в Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Изобразително –

изкуство - 1 ч. 

 

I г Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Англ. език-1 ч.  

II а Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Околен свят-1 ч. Информационни 

технологии 

II б Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Английски език - 

1 ч. 

 

II в Български език и 

литература-1 ч. 

Математика-1 ч. Изобразително –

изкуство - 1 ч. 

 

III а Български език и 

литература – 1,5 ч. 

Математика-1 ч.   

III б Български език и 

литература – 1,5 ч. 

Математика-1 ч.   

IIIв Български език и 

литература – 1,5 ч. 

Математика-1 ч.   

III г Български език и 

литература – 1,5 ч. 

Музика - 1 ч.   



 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
 

 

 

ЕЛЕНА САРАФОВА 

Протоколчик 

 

РАНГЕЛ МАТАНСКИ 

Председател 

IV а Математика – 1,5 ч. Български език и 

литература  – 1 ч. 

 Мажоретен състав 

IV б Български език и 

литература – 1,5 ч. 

Музика – 1 ч.   

IV в Български език и 

литература  – 1,5 ч. 

Математика  – 1 ч.   

IV г Български език и 

литература – 1,5 ч. 

Математика – 1 ч.   


