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ЗАПИСКИ ОТ СРЕЩА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Дата: 15.05.2019 г. 

Начален час: 18 – 18:30 ч. 

Място: актова зала на 35 СЕУ „Добри Войников“ 

Участници: 20 представители на отделните класове, г-жа Калчева, г-жа Величка Петрова 

(член на СН), г-жа Ацева (до 19 ч.) 

Представени и обсъдени теми: 

1. Представяне на отчета на Съвета на настоятелите за 2018 г. и предходните години – 

дейности и финанси – г-н Тодор Тодоров, председател на Съвета на настоятелите 

от предишния мандат – приложени са изпратените от него на 15.05 документи по 

тази точка (новият СН поема около 9 хил. лева в банковата сметка и около 

хиляда лева в брой) 

 

2. Предложение на Съвета на настоятелите за „правила“ на работа за бъдещите ни 

срещи на живо и за комуникацията по имейл – 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 – остава отворено за допълване 

 

3. Кратко представяне на присъстващите членове (6 от 7) от новоизбрания Съвет на 

настоятелите и споделяне на свършеното през последните два месеца: 

 

- Месечни срещи, комуникация с ръководството, редовна комуникация в рамките 

на СН 

- Допитване до родителите, прозвъняване и обобщение на получените 

предложения + дефиниране на приоритетни теми и предложения за работни 

групи 

- Представяне пред Педагогическия съвет и първи стъпки за установяване на 

контакт с Ученическия съвет 

- Изготвяне и внасяне на документи за пререгистрация пред ТРРЮЛНЦ 

- По проблема за „ДВОРА“ – среща с районния кмет, проучване на ситуацията, 

прозвъняване на всякакви контакти за възможностите за осъществяване на (част 

от) готовия проект, търсене на алтернативи за остойностяване на проекта, 

съгласуване с директор Калчева и районния кмет и внасяне на писмо до 

Столична община (кмета Фандъкова, председателя на СОС Герджиков и зам.-

кмета Чобанов) с искане за спешен ремонт на двора – приложени са получените 
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материали от Район Лозенец – проект и КСС (а да приложим ли и писмото, 

което внесохме?) 

 

4. Предложения на новоизбрания Съвет на настоятелите за приоритетни теми и 

области на работа и за сформиране на работни групи по 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 – заявяват се за участие: Адриана Димитрова (3в), Георги 

Ангелов (3б), Марин Гергов (11д), Десислава Стоянова (3а и СН), Явор 

Поптошев (1б и СН), Ваня (2б) – заявила се по телефона предварително 

 

- 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 – заявяват се за участие: Мария Янева (6в) и 

Диляна Гюрова (6б и СН) 

 

- Работна група „Училищна среда“ – подобряване на хигиената и общата среда в 

училище (извън темата за ремонтите), съблекалните за физическо; – за момента 

няма заявили се участници 

 

- 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 – 
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заявяват се за участие: Недялка Димитрова (8в), Радостина Иванова (8а), Катя 

Великова (2б и СН) и по имейл Радмила Христова (8в) – предложения за 

дейности по темата за финансовата грамотност и насърчаване на участието на 

учениците; още въпроси към тази РГ – как да е организират допълнителните 

дейности, че да могат да се посещават от повече деца 

 

- 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. - заявяват се за участие: Адриана Димитрова (3в) и 

Катя Великова (2б и СН) и се добавят теми: как да привлечем повече родители, да 

привлечем и децата (особено по-големите), популяризиране на разнообразните 

дейности на училището, евентуално чрез дигитално информационно табло 

 

 

 

5. Определяне на дата за следваща среща – Общо събрание на Настоятелството – 

нужно е да е преди 30.06, за да можем формално да приемем двата годишни отчета 

по т. 1 и да възложим на СН да ги внесе към Централния регистър – ще се проведе 

на 20.06.2019 г. от 18:30 ч. в актовата зала на училището. Съгласно 

изискванията на ЗЮЛНЦ се събираме в залата от 17:30 ч., започваме час по-късно 

при наличния кворум. Освен формалното приемане на двата отчета (дейности и 

финанси за 2018 г., представени днес) на следващата среща ще има и първо 

представяне на работните групи. 

 

6. Други 

 

- Изхода на училището и нужда да се премести един стълб, стесняващ пътя на 

евентуална евакуация – да се обсъди от РГ „Двора“ 

- Нужда от подмяна на баскетболните кошове в двора – родители от 3 клас 

сигнализират, че са в окаяно състояние и потенциално опасни – г-жа Калчева 

споделя, че се работи по въпроса под координацията на г-жа Ацева 


