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ЗАПИСКИ ОТ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Дата: 28.11.2019 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 Вълчева – заместник-директор 

 

Обсъдени теми: 

 

1. Електронния дневник – родителите изразиха притеснение, че 

функционалности, които са нужни, не работят: 

a. Нотификации за нанесени оценки или отсъствия на учениците. 

b. Не се виждат дати и за какво са били нанасени оценките. 

c. Не се виждат отсъствията и пресъствията на учениците в реално време. 

 

Все още има много хора с проблеми с влизането в дневника, както и със сгрешени 

оценки, поради местене на дете, редовете в дневника са се пренаредили и оценките, 

които се виждат, не са на детето.  

 

Работата по дневника и отстраняването на всички грешки продължава. При проблем 

трябва да се пише на мейла, даден и на сайта на училището:  l.mancheva@35sou.bg . 

Лили Манчева от страна на училището отговаря за координацията с компанията, 

разработваща електронния дневник. За да се ескалира проблемът, е нужно да се 

посочи дете, клас и колкото е възможно по-точно описание на проблема. Стигнахме 

до заключение, че родителите трябва по-активно да ескалират конкретните 

неработещи функционалности до контакнтоно лице и до Съвета на настоятелите, 

ако се налага.  

 

Имаше предложение от баща на ученик от 8 клас дневникът да бъде заменен с този 

на Школо, след обсъждане стигнахме до заключението, че независимо от софтуера е 

необходимо време, за да свикнем да го ползваме. 

 

2. Дарение от Telus International Europe – след като на два пъти неуспешно 

кандидатствахме за финансиране на проект (на тема финансова грамотност за 

учениците) в програмата на Telus, компанията се сети за нас и ни дари 50 

използвани настолни компютъра в добро състояние. С част от тези машини (30 

бр.) ще бъдат подменени всички терминални станции в ИТ кабинените, тъй като 
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там има голямо забавяне и недостиг на капацитета на наличните сървъри. 

Останалите компютри ще бъдат разпределени по класните стаи, за да улеснят 

работата на учителите с мултимедиите и  елекронния дневник. 

 

3. Обществен съвет – г-жа Вълчева ни запозна с процедурта за избор и 

задълженията на Обществения съвет. Разбрахме се всеки да помисли за 

родители, които биха искали да присъстват на Общото събрание за избор на 

Обществен съвет през декември, както и за кандидати, които биха станали 

членове. Трябва да изберем 6 члена на Обществения съвет, като те не могат да 

бъдат и членове на настоятелството. Приложена е извадка от Правилника за 

създаването, успройството и дейността на обществените съвети. Класните 

ръководители ще бъдат запознати също и на предстоящите родителски срещи в 

началото на декември трбява да изберем представители от родителите. 

 

4. Учители по френски и немски за 8 и 9 клас за разказвателните предмети - 

Родителите изразиха притеснение, че няма достатъчно преподаватели и на 

нужното ниво на владеене на езика. Обсъдихме, че е добре да помогнем с 

търсене на подходящи кандидати с майчин език. Да обсъдим въпроса с г-жа 

Ангелова – зам.-директор чуджоезиково обучение. Да сформираме работна 

група за езиковото обучение. 

 

5. Тоалетните – на първия етаж тоалетните продължават да миришат мого силно. 

Освен това отново се повдигна въпроса с многото вода оставяна при миене на 

помещенията. Хлъзгаво е и опасно за децата. Трябва да решим какво да 

направим с тези тоалетни. Наличието на хартия, дезинфектант и сапун също е 

желано от повечето родители. Да се помисли за идеи как можем да въвлечем и 

децата, така че да пазят това което се слага. Буря Куртакова, 6б предложи да 

разговаря с фирма, която може да дари диспенсъри, ползвани в хирургии и 

издържащи на удар с лакът. Трябва също така да проучим всички родители 

склонни ли са да плащат месечни консумативи. Явно този проблем е много 

съществен за всички, тай като се повдига и се разисква много усилено на всяка 

среща и е време да направим нещо по въпроса.  

Да проверим има ли и технически проблем, какво стана с външния канал, който 

връщаше миризма? - Зам. директор Желязкова 

 

6. Под каква форма можем да генерираме някакви приходи, с които да се 

подпомага училището – курсове, даване под наем на помещения за събота и 

неделя на различни академии – „Работилница за знания“ „Междучасие“. 

 

7. Саниране на сградата – дискутирахме процедурата за кандидатстване на район 

„Лоенец“ пред Столична община, осигуряване на финансиране от ГСО, 

разпореждане към райония кмет да организира тръжна процедура за саниране на 

сградата, оспорване или не на избраните кандидати, извършване на ремонта. 

Продължителност поне 1 година. В момента има одобрен проект за саниране на 
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фасадата на училището на стойност 1 300 000 лв., в него обаче не е включена 

подмяната на вътрешните инсталации, а подмяната на парното е вече 

наложителна. Продължаваме със срещите със съответните отговорни лица и 

ходенето по институции.  

 

8. Други: 

a. Как се таксуват извънкласните дейности, има оплакване от „Аво Бел“, че 

се таксуват с цяла такса и в месеци, в които има официални почивни дни.  

b. Работна група за храната и здравословен начин на живот да се 

организира. 

c. Има ненанесени оценки по немски на 8а и 8б клас, да се провери.  

d. Преподава ли се на френски биология в 9 клас, родителите подадоха 

сигнал, че обучението се води на български. 

 

 

 

 

 

 

 

 


