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Мемо от среща на представители на Училищното настоятелство и 

Ученическия съвет към 35 СЕУ „Добри Войников“, състояла се на 

04.06.2019 г 

 

Присъствали представители на Училищното настоятелство: 

1. Диляна Гюрова-Кюпелийски, представител на 6б и председател на Съвета на 

настоятелите 

2. Катя Великова-Димитрова, представител на 2б, член на СН 

3. Грета Ганева, представител на 9а, член на СН 

4. Величка Петрова – Зам. директор 35 СЕУ, член на СН 

5. Радостина Иванова – представител на 8а 

6. Радмила Христова – представител на 8в 

 

Присъствали представители на Ученическия съвет: 

 

Обсъждани теми: 

1. Представяне на участниците в срещата 

2. Как комуникират учениците помежду си и дейност на Ученическия съвет? 

3. Каква е организацията в УН към момента? 

4. Какви теми и въпроси са интересни за децата? 

5. Актуални проекти на УН 

 

Резултати: 

1. Присъстват основно представители от 9-ти клас, 2-ма от 8-ми и 2-ма от 11 клас. 

2. Ученическият съвет има Фейсбук-група, през която комуникира. Всеки 

предтавител на клас разпраща до съучениците си информация, за по-малките се 

правят презентации пред дирекцията. 

Дейности на Ученическия съвет: 

- Организиране на базари и други мероприятия, фондонабиращ елемент – цел 

е подобряване на училищната среда; 

- Подготовка и провеждане на дни на отворените врати (актуалното издание 

предстои във втората половина на юни 2019 г. за родители на потенциални 

ученици в гимназиален курс; изданието за родители на ученици от начален 

курс бе проведено през април 2019 г. отново с участието на Ученическия 

съвет); 

- Отдавнашна мечта на Ученическия съвет – обособяване на  

3. Настоятелите представят организираните работни групи в рамките на 

Училищното настоятелство: 

- работна група „Двора“ – подкрепя училищното ръководство в 

комуникацията му с администрацията на Столична община и район 

„Лозенец“ в „борбата“ за осигуряване на общински средства за ремонт на 

двора; предлагаме включване и на представители на учениците при 

последващи срещи с институциите; 

- работна група „Как се случват нещата“ – съвместна работа с Ученическия 

съвет за осъществяване на идеи и проекти на учениците и работа по посока 

привличане и осигуряване на допълнителни дейности извън задължителното 

учебно съдържание; Радостина Иванова представя идеята за евентуална 

съвместна работа с фондация „Малките стъпки“, която подкрепя детското и 

младежкото участие – предстои среща между настоятелите и представители 

на фондацията, ще изпратим подробности; 
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- работна група „Комуникации и оргнизация“ – работа за осигуряване на 

редовна комуникация в рамките на Училищното настоятелство, както и 

комуникация с Ученическия съвет, учителите, родителската общност в общ 

план, поддържа комуникационните канали; 

- работна група „Фондонабиране“ - проучване на потенциални източници на 

допълнително финансиране за училището / ремонта / допълнителни 

дейности, както и разработване на проектни предложения и/или кампании. 

 

4. Теми от интерес за учениците (за евентуално допълване на заниманията в час на 

класа например): 

- За живота след училище – Как точно да станем самостоятелни? Как ще се 

оправяме след завършване на училище? 

- Счетоводство и финанси за всеки – Как да си организираме финансите? Как 

се плащат данъци? Как да управляваме личния си бюджет? Как става 

плащането на сметките? Как се калкулират услугите – ток, вода, парно? 

- Професионално ориентиране – Какво точно представляват различните 

професии и как да се ориентираме, коя е подходяща за нас? Какво се 

преподава в университетите? Като съм добър по биология и не искам да 

стана доктор, какъв мога да стана? 

- Как да си напиша СV-то 

 

5. Настоятелите информират Ученическия съвет за някои от проведените дейности 

през последните месеци (след месец март и излъчването на нов Съвет на 

настоятелите с двугодишен мандат: 

- Предприети първи стъпки в комуникацията с кмета на район „Лозенец“ и 

Столична община, активно алармиране за ситуацията в двора. Междинен 

резултат – отпуснати средства от бюджета на Столична община за първия 

етап от ремонта на двора; 

- Първи стъпки в проучването на възможности за финансиране на по-

комплексен ремонт на училището – саниране на фасада, водопроводна 

инсталация и евентуално отоплителна инсталация – през европейско 

финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ – очакваме 

развитие и потвърждение дали Столична община ще предприеме 

разработване на такъв проект и подаване към Програмата, срокът за 

кандидатстване е до 31.12.2019 г., ще продължим да „натискаме“. 

- Внесено проектно предложение за безвъзмездно финансиране по проект 

„Финансова грамотност и предприемачество за учениците от 35 СЕУ“ – един 

от компонентите предвижда обучение на учители в иновативни методи за 

представяне на темата за финансовата грамотност пред ученици от начален и 

среден курс, ще имаме информация дали проектът е одобрен за финансиране 

до края на месец юни 2019 г. 

 

Следващи стъпки: 

1. До 10.06 Съветът на настоятелите очаква идеите на учениците за нужното 

озеленяване в двора на училището за евентуално кандидатстване към 

общинската програма „Зелена София“:  
https://www.sofia.bg/green-sofia-projects-02/-
/asset_publisher/WfIJvLd31n43/content/programa-zelena-sofia-2019?inheritRedirect=false 

Отговорник е Тодор (председател на Ученическия съвет) 

2. Последваща комуникация с Тодор и уточняване как да се случва комуникацията 

и съвместната работа в бъдеще  

https://www.sofia.bg/green-sofia-projects-02/-/asset_publisher/WfIJvLd31n43/content/programa-zelena-sofia-2019?inheritRedirect=false
https://www.sofia.bg/green-sofia-projects-02/-/asset_publisher/WfIJvLd31n43/content/programa-zelena-sofia-2019?inheritRedirect=false

