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__________________________________________________________________________________________ 
                                              

                                                     

                                                        П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 04/ 17.05.2022 г. 

 

Днес 17.05.2022 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 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. Събранието протече при 

следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Представяне на утвърдения бюджет на НУ „П. Р. Славейков“ за 2022 г. и отчет за 

касовото му изпълнение за I тримесечие от 01.01.2022 г. до 30.03.2022 г.  

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

2022/2023 г. 

3. Запознаване с училищните учебни планове за I - IV клас за учебната 2022/2023 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 2022 г. с разпределението на средствата по 

параграфи, съгласно нормативните документи. Бюджетът ще бъде 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. Г-жа 

Врачева представи и отчет за направените разходи през първото тримесечие от 

01.01.2022 г. до 30.03.2022 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 сподели, че представянето на колегите при гостуването на учителите 

от френския град Аниче по проект „Еразъм+“ е било на много високо ниво по 

отношение на посрещането, подготовката на учениците и проведените открити уроци. 

Тя припомни на всички, че  френските колеги са дошли в нашето училишще със 

задачата да обменят идеи и иновативни подходи за подобряване качеството на 

преподаване и възпитаване в област Аниче, Франция, където има известни проблеми, 

свързани с дисциплината и отпадането на възпитаници от учебните им заведения. Във 

връзка с отличната организация и много добре представените реализирани дейности по 

време на посещението на партньорите от Франция учителите ще получат по-високо 

ДТВ за 24 май. 
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2. По втора точка от дневния ред г-жа Врачева представи предложението на учителите 

за избор на учебници и учебни помагала за първи и четвърти клас през учебната 

2022/2023 г. Сподели, че одобрените колективи са много и тази година учителите са 

избрали по- голяма част от учебниците на издателство „Просвета“ и „КЛЕТ 

БЪЛГАРИЯ“. 

   

   I клас 

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО 

Буквар и Читанка „Просвета AзБуки“ ЕООД“ 

Математика „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Родинознание „Просвета Плюс“ ЕООД 

Музика „Просвета - София“ АД 

Изобразително изкуство „Бит и техника“ ООД 

Технологии и предприемачество „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

 

IV клас 

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО 

Български език и литература „Просвета - София“ АД 

Английски език „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ 

Математика „Просвета Плюс“ ЕООД 

Компютърно моделиране „Просвета Плюс“ ЕООД 

Човекът и обществото „Просвета – София“ АД 

Човекът и природата „Просвета Плюс“  ЕООД 

Музика „Просвета - София“ АД 

Изобразително изкуство „Просвета – София“ АД 

Технологии и предприемачество „Бит и техника“ ООД 

 

 
4. По трета точка от дневния ред г-жа Врачева запозна присъстващите с училищните 

учебни планове за I - IV клас за учебната 2022/2023 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, а в две от паралелките на II клас 

ще има ФУЧ/ДП Информационни технологии – II
б и 

II
г 
клас. Момичетата от III

б
 клас 

ще танцуват, организирани във ФУЧ/ДП Мажоретен състав. 
 

 

За учебната 2022/2023 година са избрани следните учебни предмети: 

  

 

Училищни учебни планове за уч. 2022/2023 г. 



 

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА, ИУЧ, ФУЧ 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
 

 

 

ЕЛЕНА САРАФОВА 

Протоколчик 

 

РАНГЕЛ МАТАНСКИ 

Председател 

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 

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.   


