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Записки от среща на Съвета на настоятелите 

21.07.2020 

 

Присъствали: 

УН: Вили Петрова, Катя Великова, Явор Поптошев и Диляна Гюрова (протокол) и Десислава 

Стоянова, Грета Ганева (частично, по телефона) 

35 СЕУ: г-жа Калчева 
 

Предварително набелязани теми: 

1. Двора / саниране 

2. Ученически проекти „Малките стъпки“ 

3. Хигиената в училище 

4. Разни 

 

Обсъждания, взети решения и поети ангажименти: 

 

1. ДВОРА / САНИРАНЕ 

 

Грета се е запознала с изпратените от зам.-кмета Сотиров документи във връзка с 

ремонта, има коментари и предложения какво може да се направи, къде има слаби 

места. Ще изпрати становище до Сотиров с копие до нас до края на седмицата.  

 

До момента от страна на района фирмата-изпълнител на ремонта е „натисната“ да се 

погрижи за баскетболните кошове. Оградите са свалени от училището с цел 

осигуряване на безопасност. Чакаме копие от протокола, с който е направен оглед 

(изпратен до всички на 22.07.2020 г.) 

Да продължим да изискваме от фирмата да довърши недонаправените неща от ремонта. 

Г-жа Калчева и Вили да осигурят детайлен опит са всички липси и дефекти по двора, 

евентуално да допишат протокола, който вече е изготвен. Явор да се включи при техния 

оглед. 

 

Да продължим да „натискаме“ за санирането: 

Малина Едрева – председател на групата на ГЕРБ + председател на ОПФ 

Ако не успеем да стигнем до среща с нея, да пробваме чрез двамата заместник-кметове 

Барбалов и Савина, с които до момента сме имали контакт по темата 

 

2. УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ „Малките стъпки“ 

 

- Училището вече ремонтира кабинета по физика, за да може в него да се изгради 

желаната и необходима лаборатория по химия – подмяна на плочки и подготовка на 

помещението за изграждане на мивки на всеки ред работни маси 

Търси се оферта за химиоустойчиви работни маси и шкафове, тъй като до момента 

е получена една оферта за твърде висока сума (16 000 лв. за 5 реда по две тройни 

маси с мивка между тях) 

Учениците са си издействали дарение от 2000 лв. в подкрепа на този проект от 

Български фармацевтичен съюз 

 

- Тоалетни – ремонтите вървят, в момента се ремонтират тоалетните на 4 етаж, добре 

дошли сме да контролираме този ремонт   
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Чакаме двете момичета от 6 клас да изпратят бюджет за своето проектно 

предложение до края на тази седмица. Тяхното желание е да се поставят адекватни 

заключалки на вратите и също закачалки в кабинките.  

 

- Разделно събиране на боклук в училище – учениците уговарят фирмите за 

разделно събиране на боклук да поставят контейнери за разделно събиране до 

сградата на училището. Първоначалният бюджет на този проект беше около 400 лв., 

учениците очакват да получат контейнерите/кофите безплатно и да е необходимо 

само леко доплащане за баскетболни кошове над кофите на цена от 8,50 лв. за брой.  

Решение: чакаме децата да подадат информация как приключва работата от тяхна 

страна и кои разходи ще бъдат евентуално поети от сметосъбиращата фирма. При 

нужда от допълнителни средства дофинансираме със средства на УН.  

 

- Проект за пребоядисващо рисуване в класните стаи – чрез представителите на 

"Малките стъпки“ получихме информация, че учениците имат възможност и 

желание да рисуват в училището в периода 07-21.08.2020 г.  

 

- Допълнение от Диляна след проведена среща с представителите на „Малките 

стъпки“ на 22.07.2020 г.: 

 

Фондацията разполага с бюджет от 2000 лв. за подкрепа на ученическите проекти. 

Поради ограничения в договора за проектно финансиране с тези средства могат да 

бъдат покривани само разходи за консумативи (има изрична забрана за 

осъществяване на ремонтни дейности). Затова се договорихме, че тази налична сума 

ще бъде използвана за набавяне на химически реактиви за нуждите на заниманията 

по химия в новата лаборатория, както и за бои и спрейове за боядисването на стаи 

и рисуването по стени. Евентуално и за други консумативи, ако набележим нещо, 

от което има нужда. Срокът за разходване на този бюджет е 30.11.2020 г.  

 

- Във връзка с ученическия проект за изграждане на нов спортен салон – г-жа 

Калчева е обещала на учениците поне да напише писмо до Столична община, в 

което да посочи нуждата от разширяване на спортната база на училището. В 

дългосрочен план ще е важно да го има в писмен вид.  

 

- Има и още един ученически проект, който пропуснахме да обсъдим: Интернет в 

училище – инициативата на участниците от 6 клас е да се изградят две мрежи – 

една само за учители с отделна парола, която да може да бъде използвана за нуждите 

на учителите и при преподаване, както и втора мрежа за учениците. Евентуално да 

потърсим родители с технически компетенции, които да дадат предложение как да 

се оптимизират мрежите. Диляна вижда лек проблем тук във факта, че може да 

има и родители, които не желаят децата им да имат неограничен интернет, 

предлага този проект да бъде обсъден на следваща среща на УН.  

 

3. ХИГИЕНАТА в училище 

 

- Обещано изпращане на документация за одит на обществени сгради във връзка с 

епидемиологичната обстановка – препратен на 23.07.2020 г., в допълнение 

получихме информация, че документът е изпратен и до МОН и се работи по 

централизирана версия за българските училища 

- Предложение за нова входна врата, тип „летяща“ – Вили да провери през член на 

Обществения съвет при районния пожарникар доколко това е възможно  

- По останалите точки не стигнахме до конкретни решения: 

o Хигиена в тоалетните – как да научим чистачките да почистват качествено?  
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o Сапун и тоалетна хартия в тоалетните? 

o Дезинфектанти на всяка врата? Все пак да не прекаляваме с дезинфекцията, 

защото е и вредна за кожата, а и при деца не работи достатъчно надеждно 

 

4. РАЗНИ 

 

- Предстоящ конкурс за директор на училището 

Диляна да звънне в РУО и да провери дали има официален път, по който УН да 

може да изрази подкрепата си за определен кандидат (предвид факта, че Вили ще 

кандидатства с моралната подкрепа на учителите от училището) 

- Сключен договор с нов електронен дневник – „Школо“ (ще бъде осигурено и 

обучение за работа с него за учителите) 

- При евентуално стартиране на новата учебна година дистанционно – съгласно 

разпореждане на МОН всички учители ще трябва да работят с Microsoft Teams  

- Възможности за евентуални неприсъствени родителски срещи при този сценарий 

ще има през Microsoft Teams, както и през „Школо“ 

- Дистанционно обучение – ръководството се стреми да следи учебния процес в 

отделните класове, учителите имат и отделна учителска стая; насърчаваме 

училището да работи по посока обмен на информация, опит и добри практики 

между учителите, за да се подкрепят взаимно 

- Явор мечтае за най-хубавите баскетболни кошове на света от САЩ. Да търсим 

контакт с Херо Мустафа 

 

Задачи: 

- Грета: становище до район Лозенец относно документи ремонт 

- Диляна: проверка в РУО за конкурс – звъня напористо по телефона, 24.07 

- Диляна и Явор да подготвят писмо до Американското посолство за баскетболни 

кошове / молба за среща 

- Диляна да пита учениците откъде имат офертата за химиоустойчиви плотове и 

шкафове 

- Явор и Диляна: контакт с Галя Ташкова (домакин) и проверка как и какво точно се 

ремонтира в тоалетните на 4 етаж; Да проверим вратите на тоалетните на всички 

етажи – как са монтирани, как се заключват, има ли предпоставки някой да се 

заключи вътре Диляна ги обиколи заедно с г-жа Калчева, има изобилие от снимков 

материал 

- Диляна да подготви имейл до всички в УС с информация относно развоя на 

ученическите проекти – все още събираме оферти за проектните бюджети, но не сме 

спрели работа 

- Диляна да подготви съобщение до Google-класните стаи на всички класове, с което 

да се обяви на всички ученици от прогимназията и гимназията, че има възможност 

и средства за пребоядисващо рисуване в съответните класни стаи. Ще се даде 

възможност на всеки клас да предлага рисунки/скици и да се гласува. Дадена 

рисунка ще може да бъде избирана с минимум гласове половин клас + 1. 

Ръководството ще бъде запознавано с избраните рисунки преди да се започне 

работа.  

- Диляна да търси Малина Едрева за среща с цел представяне на нуждите на 

училището от ремонт/саниране – изпратен имейл, 24.07 

- Г-жа Калчева, Вили и Явор да осигурят детайлен опит са всички липси и дефекти 

по двора, евентуално да допишат протокола, който вече е изготвен.  

- Вили да провери при районния пожарникар за „летяща“ врата  
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- Г-жа Калчева да пусне писмо до Столична община (може би през районния кмет), с 

което да информира официално за нуждата на училището от разширяване на 

спортната база  


