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Мемо от среща на Съвета на настоятелите,  

състояла се на 09.01.2020 г. 

 

Присъствали: 

Директор Анна Калчева, Вили Петрова, Десислава Стоянова, Катя Великова и Диляна 

Гюрова (протокол) 
 

Обсъждани теми: 

1. Актуални новини – какво се случва в училище: 

- Новите компютри са инсталирани в кабинетите по информатика 

- Сървърите за момента няма да се подменят (а бяхме одобрили разходът за 

сървъри да се поеме от средствата на УН, постъпи предложение евентуално 

да поемем разходите за монтаж на последните 3 проектора в класните стаи, 

така че във всички класни стаи да има мултимедия) 

- Засилва се работата на отделни учители с електронните дъски 

- По нова програма ще има занимания за безопасно поведение в интернет за 

някои от учениците (при малко сложни за спазване условия да не са вкючени 

в други допълнителни занимания) 

- Психологът Калин Гайтанджиев остава на работа, оттеглил е молбата си за 

напускане 

- По подадена жалба (най-вероятно от някой от родителите на 7б) за това, че 

светлината в класната стая не идва отляво, е направена проверка от 

СРИОКОЗ, получените предписания са изпълнени, чиновете отново могат да 

гледат към дъската в предната част на класната стая (двата класа, които 

ползват тази класна стая, ги обръщат по свой избор), монтирани са две малки 

дъски встрани от електронната, така че да може да се пише повече 

 

2. Проект на фондация „Малките стъпки“ – установен контакт с фондацията 

през есента по препоръка на една от майките, член на УН, подписано 

партньорство по техен проект за гражданско образование чрез ученическо 

участие с фокус върху местната власт, който е одобрен за финансиране от Фонд 

Активни граждани България (Аctive Citizens Fund). Накратко за проекта: 

- Водеща организация е фондация „Малките стъпки“, УН е партньор, партньор 

е също „Зелена София“ 

- Обща продължителност 10 месеца 

- Предстои среща с Ученическия съвет и представяне на проекта, желателно в 

присъствието на психолога, който работи с Ученическия съвет, и някой от 

ръководството. Екипът на „Малките стъпки“ предлага на тази среща да 

запознаят учениците с възможните дейности и да се набележат теми и 

евентуално класове, които да поработят повече по тях. Ще има възможност 

за работа с 3-4 класа за по-продължително време, евентуално в рамките на 

час на класа или в час по някоя от обществените науки 

- „Зелена София“ разполагат с обучителна зала на ул. „Париж“, която също 

може да бъде ползвана за изнесени занимания 

- Разполагаме с бюджет от 500 евро за някой от училището за работата по 

координация и администриране на проекта, които могат да бъдат платени по 

граждански договор от „Малките стъпки“ към съответния човек 
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- Разполагаме с бюджет от 500 евро за разходите по провеждане на 

ученически инициативи, тези средства могат да бъдат преведени на УН за 

поемане на разходи 

 

3. Електронен дневник – все още се доработва и непрекъснато се подават заявки 

от страна на училището за неща, които трябва да се пипнат. Вече е очевидно, че 

фирмата-разработчик не може да покрие изискванията на такова училище като 

нашето, най-вероятно за следващата учебна година ще се премине към друг 

електронен дневник. Проблемите продължават да стоят:  

- Няма нотификации 

- Нанесените оценки не се разграничават по вид и не дават информация от 

какво са 

- За учителите също има редица неудобства 

 

4. Саниране на училището + двора 

До момента новият кмет на район Лозенец не е посетил училището, преди 

празниците е дошъл ресорният заместник-кмет, но съвсем набързо и със 

закъснение 

Решение да се подходи директно към него без повече отлагане със следните 

искания: 

- Да се изготви проект за вътрешните инсталации, тъй като към момента има 

само такъв за санирането 

- Да се потърси отговорност от фирмата, осъществила ремонта на двора, за да 

се отстранят дефектите 

- Да се търси комуникация със Столична община за евентуално включване в 

програма за саниране на инсталациите и фасадата 

 

5. Следващи срещи: 

- По-нататък да насрочим следваща среща на Училищното настоятелство за 

месец март (евентуално да подсетим за досъбирането на родителски 

дарения за тази учебна година) 

- Следваща среща на Съвета на настоятелите – при кмета на район Лозенец – 

потвърдена среща на 14.01, вторник, от 15 ч. в района 

 

6. Задачи 

- Контакти с фондация „Малките стъпки“ – среща с Ученическия съвет + 

някой от ръководството + психолога – Диляна поема 

- Контакт с родители и Ученически съвет за иницииране на работна група, 

която да следи състоянието на тоалетните 

- Контакт с Центъра за безопасен интернет за включване на ученици в 

програмата им за обучение на кибер-скаути 

- Да набележим за какво да харчим събраните средства на УН, за да има 

какво да комуникираме с родителите и да продължим да събираме 

 

 


