
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 
163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Уважаеми родители - настоятели,

Управителният съвет на Сдружение „Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец 
Храбър“ Ви напомня за предстоящото Събрание на 11.11.2015г. от 19:00 часа. (Събранието ще се 
проведе в учителската стая на 163 ОУ -  етаж 2, до кабинета на Директора).

За Ваше улеснение Ви изпращаме доклад със свършената от УС на УН работа, след взетите 
на миналото общо събрание решения:

^  Съгласно решението на последното събрание, закупихме шпайкове, екипи, 
хронометър и щафетни палки за отбора по Лека атлетика.

^  През летните месеци УН финансира ремонта на коридорите на етаж 2 в училището.
^  Организира успешно за пореден път Лятна занималня в училището, като храненето 

на децата бе отново в ресторант „Сиракуза“ .
^  Лакирахме пейките в двора на училището, за да ги подготвим за идващия зимен 

сезон. Изрязахме и почистихме двора на училището
^  Организира и подпомогна циклене и лакиране на паркета за стаите за първи клас
^  Финансира боядисването и освежаването на стаята на г-жа Петкова -  1-ви Б клас.
^  Подпомогнахме организацията за 15ти септември с цел увеличване на 

пространството за ученици и родители.
^  Организира и съдейства закупуването на учебните помагала за учениците от 1ви и 

2ри клас на училището със 20 % отстъпка от коричната цена.
^  Осъществи проверка на количеството и качеството на храната в училищния стол, 

резултатите от която публикува на уеб сайта на Сдружението.
^  Беше осъществена и проверка на храните предлагани в лафката, поради множество 

сигнали от родители на деца, които се хранят там.
^  Подпомогнахме и организирахме разчистване на мазето на училището и 

разглобяването на 300 бракувани чинове, които училището предаде за вторични 
суровини.

^  Беше изпратено писмо до Кмета на Район Искър, г-н Ивайло Цеков с копие до 
Директора на 163-то ОУ, г-жа Катя Дойнова с доклад и снимки на констатираните 
нередности. Последва незабавна реакция и част от асортимента бе премахнат, друга 
част бе с коригирани надолу цени. УС получи официален отговор от Директора на 
163-то ОУ както и копие от договора с ЕТ „МАДИ-ВЕРА ГЕКОВА“, които 
стопанисват лафката и стола.

^  Организирахме и финансирахме ремонт в кабинета по Изобразително изкуство
^  Съгластно решение на ОС направихме ателие по Приложни изкуства, където 

учениците да могат да извършват различни интересни дейности.Предстои 
организиране на ателие по Готварство за учениците на нашето училище като 
извънкласна дейност.

^  Закупихме демонстрационно табло във формата на замък, което дарихме на 
училището за ползване за конкурси и уведомления.

^  Привлякохме Школа по български народни инструменти и китара, както и 
актьорско майсторство, като интересни и полезни извънкласни дейности за нашите 
деца и начинанието скоро ще стартира.

^  Към 10.11.2015 г. нямаме задължения към никого и в момента в банковата сметка 
на Сдружението разполагаме с 1221.96 лева, като сред приоритетите ни е да 
подменим външното неработещо осветление с ново -  ЛЕД осветление.

Благодаря! Очакваме Ви на 11.11.2015 г., от 19.00 часа,
От Управителния съвет 


