
Уважаеми родители, 

На 07.03.2019 г. бе проведено Общо събрание на Училищното настоятелсто, на 

което бе избран нов Съвет на настоятелите с мандат от 24 месеца. Новите членове на 

Съвета са: 

1. Александър Симеонов, представител на 6
б 

(преизбран от предишния състав) 

2. Величка Петрова, зам. директор по учебната част  

3. Грета Ганева, представител на 9
а
 

4. Десислава Стоянова-Русева, представител на 3
а
 

5. Диляна Гюрова-Кюпелийски, представител на 6
б
 и Председател на Съвета на 

Училищното настоятелство 

6. Катя Великова Димитрова, представител на 2
в
 

7. Явор Поптошев, представител на 1
б
 

От името на новоизбрания Съвет на настоятелите към сдружение „Училищно 

настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“ бих искала да поканя родителските активи 

и родителската общност на всички класове в училилището да проведат обсъждания за 

набелязване на основни теми/проблеми и/или предложения, които Училищното 

настоятелство да включи в своята програма за следващите две години.  

На последните ни две срещи на настоятелство – неофициална на 23.01.2019 г. и 

заседание на Общото събрание на 07.03.2019 г. – стана ясно, че ние всички вярваме, че 

заедно можем да направим и постигнем повече за нашите деца и училището, в което 

прекарват по-голяма част от деня си. Разчитаме на вашата активност и мотивация в 

набелязване на приоритетите ни и работата по осъществяването им! 

Затова Ви каня, като представители на отделните класове в срок до 29.03.2019 

г. да посочите набелязаните от родителската общност предложения (и да ги изпратите 

по имейл до мен: diki_gyurova@yahoo.com ). Целта на Съвета на настоятелите е най-

напред да се запознае с постъпилите теми и на тяхна база да дефинира може би по-малък 

брой, но постижими, цели, спрямо които да структурира работата си.  

Моля при формулиране на предложенията да имате предвид следните критерии: 

- реалистична цел,  

- да е значимо за класа и/или за училището, 

- готовност реализирането им да се включат част от родителите от съответния 

клас. Включването може да е по начин, който те изберат, било финансов, с 

лично участие или по друг подходящ начин. 

Разчитаме на Вашата активност и оставаме на разположение, 

 

Диляна Гюрова 

Председател на СН към Училищното настоятелство 

За изпращане на Вашите предложения: diki_gyurova@yahoo.com 

mailto:diki_gyurova@yahoo.com


За информация на всички Ви ето основните параметри, касаещи дейността на 

Училищното настоятелство съгласно неговите официални документи, надлежно 

вписани в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел 

/ ТРРЮЛНЦ: 

Сдружението е регистрирано като неправителствена организация в обществена 

полза с цел обединяване на усилията на родителската и друга общественост с усилията на 

държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за 

подпомагане развитието на учебното дело. 

Средства за постигането на целите на сдружението: Обсъждат и правят 

предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи 

проблеми на училището, съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и 

материални средства за училището и контролират целесъобразното им разходване, 

подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

училището, участват при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се 

обучават учениците от училището, и при възможност осигуряват закупуването им, 

съдействат при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и 

решаването на други социално- битови проблеми на децата, учениците, учителите от 

училището, подпомагат създаването и реализирането на възпитателно-образователни 

програми по проблемите на децата и учениците, подпомагат училищните и общинските 

органи за осъществяването на задължителното училищно обучение, съдействат за 

реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, 

туризъм и спорт с децата и учениците, съдействат за включване на родителите при 

организирането на свободното време на децата и учениците, предлагат мерки за 

подобряване на дейността на училището, организират обществеността за подпомагане на 

училището, сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

народната просвета, организират и подпомагат обучение на родителите по въпросите на 

възпитанието и развитието на техните деца, подпомагат дейността на училището в 

противодействието му срещу наркоманията други вредни влияния върху децата и 

учениците, подпомагат социално слабите деца и ученици, съдействат на комисиите за 

борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните. 

 


