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ЗАПИСКИ ОТ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Дата: 10.10.2019 г. 

Начален час: 18:30 ч.   Край на срещата: 20:30 ч. 

Място: актова зала на 35 СЕУ „Добри Войников“ 

Участници: избраните представители на отделните класове и родители с интерес към 

работата на настоятелството (приложен списък на включилите се родители) 

Присъстващи от страна на училищното ръководство: 

Г-жа Анна Калчева – заместник-директор 

Г-жа Албена Желязкова – заместник-директор 

Г-жа Величка Петрова – заместник-директор и член на УН 

 

Частично присъстващи учители: 

Г-жа Петя Кондузова – старши учител по френски език и г-жа Юлия Минкова – вече 

пенсиониран учител по френски език, но все още ангажирана, представители на 

френскоезичната театрална трупа Les Strapontins 

Г-жа Мила Ацева – старши учител по физическо възпитание и спорт 

 

Записки от реално проведената среща: 

 Представяне на Les Strapontins – френскоезична театрална трупа – ученици и 

учители представят накратко целите и успехите на трупата 

 

 Представяне на Ученически съвет – Тодор (председател) и Симеон от 10-ти клас 

в качеството си на представители на Ученическия съвет представят накратко 

дефинираните към момента предложения от страна на учениците за актуалните 

нужди на училището: 

- Тоалетните – да има огледала, сапун и тоалетна хартия във всички тоалетни 

- Уют в коридорите – може би чрез картини, цветя... 

- Повече концерти и партита – напр. в часовете, когато двете смени се засичат, в 

час на класа, по-интересни дейности в час на класа 

- Класни стаи – поставяне на мултимедия във всички класни стаи, тъй като все 

още не всички са оборудвани – цитират се кабинетите 34, 35, 36, 46 и 47 

- Новите баскетболни кошове – Диляна отговаря с цитат от кмета Дреков, че е 

подадена заявка към фирма-доставчик, препоръчана от федерацията по 

стрийтбол, тоест този път очакваме наистина стабилен кош 

Ученическият съвет се стреми да прави срещи средно 2 пъти в месеца, на 

последната среща са присъствали 30-35 ученика, има интерес и активност 

Предложение за общ Коледен базар в полза на УН 
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 Въпроси към фирмата, поддържаща новия електронен дневник – г-н Виден 

ХХХ, представител на фирмата и бивш възпитаник на 35 СЕУ. Той представя 

кратка справка за направените до момента регистрации: 

Общо 900 направени регистрации  

От тях не повече от 500 регистрации са активни родителски профили 

113 души не са завършили процеса на регистрация 

Постъпилите сигнали за нередности от родители на ученици от 35 СЕУ са общо 15 

(но се отчитат само тези, които са постъпли по имейл) 

 

Действително е имало проблеми при регистрацията, както също и при нанасянето 

на учебните програми на отделните класове, от което произтичат и голяма част от 

другите проблеми 

 

Постъпили въпроси, сигнали и предложения за неработещи функционалности в 

електронната платформа: 

- Много хора не успяват изобщо да получат достъп до платформата, а на някои се 

случва да успеят единствено от мобилен телефон, но не и от компютър 

- Да се получават имейли с потвърждение за успешно извършена регистрация 

- Да насърчаваме ли родителите, които още не са се регистрирали, да пристъпят 

към регистрация в сайта? Въпросът не получи еднозначен отговор предвид 

установените технически затруднения 

- Постоянно излизащото съобщение „Детето не е в час“ – причина за това е, че 

дневникът не е отворен в рамките на провеждане на съответния час 

- Последващ въпрос в тази връзка – не е ли по-удачно децата да се водят 

„присъстващи“ по принцип и учителите по-скоро да правят отбелязване, когато 

детето отсъства? Сякаш е по-малко работа за тях 

- Нанесените към момента оценки излизат и като срочна и годишна оценка, което 

изкривява действителността 

- Оценките нямат дата и няма графа за вид оценка (контролно, изпитване и т.н.) – 

тази функционалност съществува, но е скрита за родителите 

- Предложение оценките да излизат в общ списък, а да не се налага да се избират 

предмети от падащо меню, за да се виждат оценките по съответния предмет 

- Припокриване на учената програма в таблицата, наслагване на колони – ще 

бъде отстранено до края на месеца 

- Направено ли е обучение на учителите? 

- Предложение да се направи форум в сайта  

 

Съгласно актуалните изисквания на МОН към поддръжката на електронни 

дневници е достатъчно да се осигури писмена поддръжка, изискване за разкриване 

на телефонна линия за задаване на въпроси няма. 

 

Фирмата поема ангажимент да отстрани всички нередности до края на месеца 
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 Въпроси към училищното ръководство – г-жа Калчева отговаря 

- Срок за нанасяне на оценките? – след часа, няма точно определен срок кога; при 

отсъствията е по-определено, но може и след часа 

- Нека да има паралелно хартиени бележници! – вече имаше няколко години с 

паралелно използване на електронен дневник и традиционни бележници; ще се 

поборим още малко да стане; ако не тръгнем, никога няма да стане, а 

бележници категорично няма да има; все още и самите учители се учат, даваме 

си срок до края на месеца 

- Защо не се работи с платформата „Школо“ например? В кои други училища 

работи „Интегрирани училищни системи“? Срок за мигриране към друг 

дневник? Старият дневник не поддържа някои функционалности, изисквани от 

МОН, а и е вече остарял; задължителната програма на МОН за администриране 

на училищната работа adminpro също не поддържа някои функционалности, 

които са много особени и характерни само за нашето училище (деленето на 

клас на две), което налага компромиси. Обмисляхме вече евентуална промяна и 

срокът е до края на месеца – ако от „Интегрирани училищни системи“  не 

отстранят техническите проблеми, ще мигрираме към стария дневник 

- В какъв срок ще се пристъпи към смяна на електронния дневник, ако 

проблемите продължат? Вече е обсъждана темата и е определен срок до края на 

месец октомври. Ако техническите проблеми не бъдат отстранени, ще се 

премине към стария електронен дневник bgclass.net , макар той да не поддържа 

всички функционалности, изисквани от МОН. Категорично хартиените 

бележници няма да бъдат върнати, тъй като е важно да се върви напред, а 

изискванията на МОН са за преминаване към електронна комуникация с 

родителите. 

„Интегрирани училищни системи“ работи за втора година, само с общо още 

няколко училища. 

Общият бюджет, отпуснат от МОН, за електронен дневник възлиза на 1500 лв. 

за цялата година 

- Въпрос от 8б клас относно обучението по немски език и това кога и как става 

профилирането – разписано е в правилника на училището – на сайта: 

Училището днес / Училищни документи 

- Театралната трупа – не съм записала какъв е бил въпросът 

- Щори в класните стаи? – всеки клас сам си поставя; имало е поставени щори в 

повечето класни стаи, но се чупят с различни темпове... 

- Преподаватели по разказвателните предмети на немски език – въпросът се 

поставя остро от родителите на учениците от 9-ти клас – имат ясни очаквания 

за повече предмети, които се преподават на немски език в 9-ти и 10-ти клас, в 

момента има само география на немски език. Истината е, че няма кандидати, 

които да имат нужната квалификация. Какво бихме могли да направим ние 

като Училищно настоятелство по темата е добър въпрос, по който да 

работим 
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- Какво може да направи УН по въпроса за тоалетните и сапуна? – г-жа Калчева 

обяснява за направената приблизителна калкулация колко би струвало 

зареждането на всички ученически тоалетни с тоалетна хартия и сумата е 

непосилна за бюджета на училището, тъй като възлиза на около 20 хил. лева 

(сметката е направена на база на общите годишни разходи за учителските 

тоалетни, които се зареждат с тоалетна хартия, сапун и хартиени кърпи за ръце 

и под натиск от страна на синдикатите) 

- По отношение на хигиената – кой контролира дали има сапун и дали тоалетните 

са чисти? Организаторът по стопанска дейност Галина Ташева отговаря за това, 

медицинските лица също контролират хигиената 

- Допълнителните дейности за 5-ти клас? – започнали са тази седмица, 

официално от 10.10.2019 г., а някои и по-рано 

- Има ли нужда от нещо за специализираните кабинети? – да, има спечелен 

проект наскоро, за кабинета по химия, в рамките на който са закупени някои 

неща, но няма достатъчно вещества, с които се правят самите опити, така че 

има нужда от закупуване на препарати за опити в кабинетите – има нужда за 

съдействие от страна на настоятелството. 

 

 Представяне на досегашната дейност на Съвета на настоятелите – в телеграфен 

стил поради сериозното напредване на времето 

 

- Работа по осигуряване на финансирането за ремонт на двора – добро 

сътрудничество на СН и училищното ръководство, активен натиск върху 

районната администрация... 

- Представяне на работните групи (съгласно информацията от по-долу) – 

постоянно отворени да приемат нови членове, както и нови теми, по които да се 

работи 

- Финанси на Училищното настоятелство 

o Актуална наличност в банковата сметка – малко над 8000 лв., наследство 

от предходния мандат; 

o Има вече и постъпления от родителски дарения по банков път – след 

публикуването на банковата сметка и обхода на първите родителски 

срещи за учебната година; 

o Молба за финансиране на 160 евро такса за участие в театрален фестивал 

в Румъния от страна на театралната трупа Les Strapontins – Съветът на 

настоятелите смята, че трябва да бъде удовлетворена, не постъпват 

възражения от страна на присъстващите родители; 

o Традиционни до момента пера, които се подпомагат финансово със 

средствата на настоятелството и СН смята, че е редно да продължат да се 

подпомагат: театрална трупа; спортни отбори; разходи за копиране на 

материали за учениците; сайта; сървърите в училище и wi-fi мрежата;  

подобряване интериора; може би дори модернизиране на компютърните 

кабинети; - няма постъпили възражения 
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o Специална благодарност към г-жа Бояна Кожухарова, представител на 6б 

клас, която през лятото съдейства за получаване на голямо дарение 

използвани мебели от банката, в която работи – част от тях видяхме в 

актовата зала и имаме потвърждение от ръководството, че влизат в добра 

употреба в училището  

o Фондонабиране – едно подадено проектно предложение за безвъзмездно 

финансиране на тема финансова грамотност – неодобрено на първо 

кандидатстване, но подадено отново с леки корекции на база получена 

обратна връзка при следващо отваряне на програмата (потенциален 

донор е програмата на Telus International Europe) 

o Съветът на настоятелите се ангажира с представяне на редовни 

финансови отчети към представителите на родителите и като цяло към 

максимално прозрачно и открито вземане на решения по всички 

въпроси, особено по тези, касаещи средствата на настоятелството. 

 

Благодаря на всички присъствали родители за отделеното време и за активното 

участие, а на избраните представители на отделните класове и за тяхното съдействие 

при събирането на даренията за Училищното настоятелство! 

За Вас записа: Диляна Гюрова   
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Предварително набелязани с оптимизъм точки от дневния ред: 

1. Добре дошли. Накратко да „договорим“ правила на работа за бъдещите ни срещи 

на живо и за комуникацията по имейл – напр. да се изслушваме, да сме позитивни, 

да уважаваме гледната точка и мнението на другите, да търсим начин как да 

направим нещо, вместо да се убеждаваме как не може да стане, да сме навреме, да 

се представяме, когато ще говорим пред всички и т.н. За следващия път да 

започнем с представяне на всички присъстващи членове на Съвета на настоятелите 

 

2. Представяне на Съвета на настоятелите – какво свършихме от март месец досега + 

представяне на работните групи и покана към новите представители на родителите 

за включване в тях  

Съветът на настоятелите предлага на Училищното настоятелство следните 

общи приоритети, по които да се работи в рамките на настоящия двугодишен мандат: 

- Двора и тоалетните 
- Инициативи за подобряване на средата в училище (хигиена) 
- Допълнителни занимания за учениците (за популяризиране на спорт и 

здравословен начин на живот, екология и енергийна ефективност, професионално 

ориентиране, финансова грамотност и т.н. и т.н.) 

Предвид това, че темите са доста обширни и амбициозни и предвид високата 

мотивация за съдействие и подкрепа, декларирана от членовете на УН на последните две 

срещи, Съветът на настоятелите предлага да се сформират работни групи, които да си 

разпределят конкретни задачи: 

- Работна група „Двор и саниране“ – съдействие за осъществяването на контакти с 

релевантните институции; профил на потенциалните участници (без претенции за 

изчерпателност): хора с опит в строителство, архитектура, публична 

администрация 
- Работна група „Фондонабиране“ – проучване на потенциални източници на 

допълнително финансиране за училището / ремонта / допълнителни дейности + 

разработване на проектни предложения и/или кампании; профил на потенциалните 

участници (без претенции за изчерпателност): хора с опит в писането на 

проекти, комуникации, маркетинг 
- Работна група „Училищна среда“ – подобряване на интериора, хигиената и 

общата среда в училище (извън темата за ремонтите); 

- Работна група „Как се случват нещата“ / „Допълнителни занимания“ – 

съдействие за привличане и осигуряване на допълнителни дейности извън 

задължителното учебно съдържание – широк профил, тъй като темите са много 

- Работна група „Комуникация и организация“ – съдействие за осъществяването 

на регулярна комуникация между членовете на УН и извън структурата ни – с 

родители, учители, ученици, поддръжка на комуникационните канали, организация 

на срещи, събития и т. н. 
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3. Нови предложения за теми, по които да работи училищното настооятелство – 

приемане на предложения и дискусия 

 

4. Финанси на Училищното настоятелство  

 

- Диляна дава справка за движението по банковата сметка 

- Молба от френския театър за покриване на такса 160 евро 

- Дискусия за какво да се разходват средствата на УН 

- Предложения на СН за какво да се разходват средствата 

- Решения за какво да се разходват 

 

5. Въпроси на родителите към училищното ръководство  

 

6. Други 

 

- Представяне на Les Strapontins – френскоезична театрална трупа към 

училището 

- Представяне на Ученически съвет към училището 

 


