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Сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“ – София 

       ЕИН: 130405685                                                          E-mail: seu_35_un@35sou.bg 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2019 г. 

 

Актуалният състав на Съвета на настоятелите на сдружение „Училищно 

настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“ бе избран на Общото събрание, проведено на 

07.03.2019 г. Настоящето е кратък обзор на дейността на организацията за 2019 г.: 

Проведени 3 заседания на Училищното настоятелство, както и общо над 10 срещи на 

Съвета на настоятелите – в началото последните бяха посветени на обмен на идеи и 

ориентация, неизменно с присъствието на представител на училищното ръководство. 

Осъществен бе и цялостен обход на сградата на училището с цел запознаване на 

представителите с актуалното състояние на материалната база и с нуждите на сградата от 

различно естество.  

Осъществена пререгистрация на сдружението към Агенцията по вписванията/ 

ТРРЮЛНЦ, както и приемане на документация от председателя на СН от предходния 

мандат г-н Тодор Тодоров.  

Проведено допитване до родителите-представители на отделните класове към 

училището и изготвено обобщение на получените предложения и идеи относно 

приоритетите и бъдещите дейности.  

Застъпнически „натиск“ от страна на Съвета на настоятелите и активна комуникация 

с район „Лозенец“ и Столична община във връзка с неотложната нужда от ремонт на 

училищния двор – през лятната ваканция дворът бе преасфалтиран със средства на 

общината, изградено бе едно ново спортно игрище.  
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Проведена съвместна среща между членовете на Ученическия съвет и представители 

на Училищното настоятелство и Съвета на настоятелите. 

Участие в комисия по избор на фирми, които да предлагат допълнителни 

педагогически дейности за учениците през учебната 2019/2020 г. 

Събрани средства от доброволни дарения на родителите в размер на 7725 лв.   

Работната група „Фондонабиране“ изготви едно проектно предложение за 

кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма за финансиране на проекти 

на Telus International Europe – за съжаление при двете кандидатствания през юни и 

септември проектът не бе одобрен, но спомогна за установяване на контакт с фирмата, която 

през месец октомври се свърза с организацията с предложение за дарение на компютърна 

техника за нуждите на училището. Дарението бе получено от училището и до края на първия 

учебен срок на 2019/2020 учебна година бяха подменени компютрите в двата кабинета по 

информационни технологии и в административните звена на 35 СЕУ „Добри Войников“.  

Съдействие за получаване на дарение на мебели от банков клон на „Юробанк 

България“ АД за нуждите на училището.  

Участие като партньор в проектно предложение на фондация „Малките стъпки“ за 

насърчаване на младежкото участие в местни политики на ученици – проектът е одобрен за 

финансиране и предстои неговото изпълнение през 2020 г.  

С доброволен труд със съдействието на УН в новоасфалтирания двор бяха очертани 

местата за скок на дължина и за хвърляне на медицинска топка по заявка на учителите по 

физическо възпитание и спорт. 
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Участие и присъствие на представители на Съвета на настоятелите в значими за 

училището събития – представление на театралната трупа Les Strapontins, педагогически 

съвет, откриване на учебната година 2019/2020, откриване на олимпийската учебна година, 

спортен празник и откриване на новото спортно игрище, представяне пред членовете на 

Обществения съвет и др. Представителите на СН взеха участие също и в родителските 

срещи на новите паралелки в училището – първи и осми клас, където запознаха „новите“ 

родители с работата на УН и ги поканиха да се включат с идеи, предложения и участие.  

2019 г. приключи с набелязване на основни приоритети за работата на Училищното 

настоятелство през 2020 г., съгласувани с ръководството на училището и изведени от 

събраните мнения и предложения от родителската общност.  

София, 05.03.2020 г.     Изготвил:   

      Диляна Гюрова-Кюпелийски 

Председател на Съвета на настоятелите 

 

 

 

 


