
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

П Р О Т О К О Л

От  20.04.2016 г.

от Общо събрание на Сдружение УН при 163 ОУ „Черноризец Храбър”

Днес,  20.04.2016 г.,  в  163 ОУ “ Черноризец Храбър” в 18 часа се проведе Общо
събрание  на Сдружение УН към 163 ОУ.

Поради липса на кворум в началото на заседанието, то започна в 19:30 часа.
Редовни  членове  на  Сдружение  Училищно  Настоятелство  към  163  ОУ  „Черноризец
Храбър“:

В 19:30 ч. присъстват 11 души. Отсъстват 7 души.
Заседанието е редовно  и може да започне работа.

Присъстват:
Теодора Богданова
Светлин Спасов
Велислава Шурулинкова
Катя Томова
Мариела Вълчева
Мариана Минкова
Георги Христов
Ивайло Каранешев
Катя Дойнова
Татяна Микова
Антоанета Иванова

Заседанието води: г-н Георги Христов – председател
Протоколчик: г-жа Велислава Шурулинкова – координатор

Дневен ред:
1. Доклад за финансите на Сдружението през 2015 г.
2. Отчет на извършените дейности от УС през 2015 г.
3. Планиране на ремонтите в 163-то ОУ през летния сезон на 2016 г.
4. Обсъждане на наемане на училищен психолог на трудов договор от Сдружението
5. Смяна на координатора и член на управителния съвет на Сдружението
6. Организация на лятна занималня 2016 г. от УС на уН
7. Разни
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т. 1. Доклад за финансите на Сдружението за 2015 г.

Г-н  Георги  Христов,  председател  на  УС на  Сдружение  УН  към  163-то  ОУ
„Черноризец Храбър“ представя накратко финансовия отчет като генералната
равносметка има следните стойности – 25 000 лв приходи, 23 000 лв разходи и
годината е приключена с 2000 лв налични средства. Г-н Христов споделя – с
тези налични средства успяваме да сменим тази година лампи в актовата зала,
както и външното осветление – монтирани са 13 LED осветителни тела. Също
така финансирахме транспарант за годишнината на училището, като проектът е
на г-жа Радославова – този проект струва 460 лв за печат, доставка и монтаж. 
В момента имаме налични 2824 лв и 64 ст. И нямаме задължения към никого.
Ако нямате въпроси и възражения, моля да гласуваме отчета
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

Отчетът на финансите на Сдружението е приет единодушно от настоятелите.

т. 2. Отчет на извършените дейности от УН през 2015 г. 

Отчетът представя Велислава Шурулинкова – координатор на УС на УН към
163-то ОУ „Черноризец Храбър“. Г-жа Шурулинкова чете следния текст:

Уважаеми родители - настоятели,

 Съгласно решението на Общо 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 

храненетона 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 15-ти септември с цел увеличване на 

пространството за ученици и родители.

 Организира и съдейства закупуването на учебните помагала за учениците от 1-ви и 

2-ри клас на училището със 20 % отстъпка от коричната цена.
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 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. Ателието по 

готварство вече е факт, а курсът по готварство се провежда всяка седмица от г-жа 

Славена Иванова .

 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 вече

имаме ученици, които участват в школата.

 УС на УН активно участва в организацията на коледния базар, организира 

демонстрация в ателието по готварство и заедно с децата приготви сладкиши за 

коледния базар

 Активно се включихме в разрешаване на конфликта във 2 „В“ клас, на ОС на УН 

бяха взети решения за назначаване временно на психолог, който да работи с деца и 

родители в училище, както и да се проведе кореспонденция с ръководството в
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посока положително излизане от ситуацията. Бяха изпратени писма до директора на

163-то ОУ г-жа Катя Дойнова във връзка с бъдещото назначаване на психолог или 

педагогически съветник в училище.

 С помощта на членове на УН бяха подбрани оферти за подмяна на външното 

осветление.

 Бяха набелязани приоритети за 2016 година – подмяна на външното осветление, 

подмяна и ремонт на осветлението в актовата зала, намиране на най-подходяща 

оферта за юбилейните подаръци за учители и гости за празника на училището и 

други.

Г-н Христов приканя членовете на УН, присъстващи на Общото събрание да 

гласуват и приемат този доклад за свършената работа от Управителния съвет. 

Гласуването има следните резултати:

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 0

Докладът е приет единодушно от настоятелите.

т. 3. Планиране на ремонтите в 163-то ОУ през летния сезон на 2016 г.

Г-н Христов описва какви са належащите ремонти през годината, в които 

Училищното настоятелство би могло да се включи с финансиране:

• Подмяна на осветлението в коридорите на първи, втори етаж.

• Вътрешни ремонти – ремонт на стаята на г-жа Ненкова (по география) и г-н 

Спасов (по музика).

• Ремонти в двора на училището – стълбите откъм пътеката срещу входа и 

самото стълбище на училището.

• Поставяне на видеонаблюдение.

• Да се уреди преместването на Подготвителната група в корпуса, където е т. 

нар. Нова игротека.

Г-н Христов предлага да се обсъдят един по един належащите ремонти и да 

се прецени в кои УН може да участва с финансиране.
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Според г-жа Дойнова, Директор на 163-то ОУ, Училищното настоятелство 

може да се включи в ремонта на осветлението.

Според г-жа Теодора Богданова, Зам. Председател на Сдружението, е 

подходящо УН да финансира вътрешните ремонти – стаи, стълби.

Г-н Спасов споменава, че ремонтът на кабинета по музика не е толкова 

належащ.

Г-жа Дойнова споделя: „Училището ще направи ВИК инсталацията, както и 

вече ремонтирахме Ел. Инсталацията вътре. Трябма да се направи и врата, 

съответстваща на противопожарните изисквания. Според мен видеонаблюдението 

не е толкова важно, тъй като очакваме общината да ни включи и да инсталира 

видеонаблюдение на двора.

Според г-н Христов е важна подмяната на осветлението на първия и втория 

етаж. Той споделя, че е намерил оферта за LED осветление идентично с 

монтираното миналата година, но на стойност с 30 лв по-евтино (на бр. лампа) 

Колкото до виедонаблюдението, г-н Христов предлага то да бъде финансирано от 

постъпилите средства от членски внос. Той споделя, че всяка година УС изразходва 

за нещо конкретно постъпилите средства от членски внос, за да може самите 

настоятели да видят опредметено.

Важно е да решим кои ремонти УН да приеме с предимство и да участва в 

тяхното финансиране.

Бяха предложени приоритетни да бъдат ремонтите на осветлението и 

стълбите, като да се даде възможност на Управителния съвет да взима решения в 

кои други ремонти да се включи:

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 0

Така предложеното включване в ремонтите бе прието.

т. 4. Наемане на училищен психолог на граждански договор от Училищното 

настоятелство
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Г-н Христов: Още от предишното събрание се видя нуждата от назначаване 

на психолог. Чете доклада на психолога Елка Петкова, която бе наета временно на 

граждански договор от УН, за да се справи с най-наболелите проблеми в училище, а

именно проблемите във 2-ри В клас.

Както виждаме, споделя г-н Христов, необходимостта от такъв специалист е 

голяма. Ако Училищното настоятелство наеме психолог, то трябва да намали 

разходите за ремонти, тъй като издръжката на психолог на 4 часа работно време е 

около 400 лв на месец. 

Г-н Каранешев споделя, че всички искат да има психолог в училище.

След кратка дискусия, на която г-жа Дойнова сподели, че училището би 

могло да наеме психолог на 2 дни в седмицата, по 4 часа като най-добре, според нея 

е то да се включи в проект, за да получи най-адекватна и професионална 

психологическа подкрепа, се взема решение да се гласува против наемането на 

психолог от Училищното настоятелство, а когато настъпи нужда, то ще помага по 

един или друг начин и ще съдейства на Директора в избора на психологическа 

подкрепа за децата:

За: 0

Против: 11

Въздържали се: 0

Наемането на училищен психолог на граждански договор от УН бе 

отхвърлено единодушно.

т. 5. Смяна на координатора и член на Управителния съвет на Сдружението.

Г-н Христов обявява, че настоящия координатор – Велислава Шурулинкова 

напуска длъжността си в Управителния съвет и й дава думата да сподели защо.

Велислава Шурулинкова споделя, че причината да напуска тази длъжност е нейното

предстоящо излизане по майчинство.

Г-н Христов взима думата и споделя с какво се занимавах координатора и г-

жа Дойнова дава предложение да се изчака със смяната до септември.

Г-н Христов, обаче споделя, че предстои много работа и тъй като поради 

състоянието си, г-жа Шурулинкова е разсеяна и натоварена с други ангажименти е 
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необходимо спешно да се смени координатора с друг. Има и кандидат – г-н Светлин 

Спасов, учител по музика в 163-то ОУ „Черноризец Храбър“. Г-н Христов дава 

възможност на г-н Спасов да се представи на настоятелите.

Първо се предлага гласуване освобождаване на Велислава Шурулинкова от 

поста координатор на Управителния съвет на Сдружение УН към 163-то ОУ 

„Черноризец Храбър“:

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 0

Оставката на г-жа Шурулинкова бе приета единодушно.

Второ се предлага на гласуване назначаването на Светлин Спасов на 

длъжността координатор на Управителния съвет на Сдружение УН към 163-то ОУ 

„Черноризец Храбър“.

За:11

Против: 0

Въздържали се: 0

Кандидатурата на г-н Спасов бе приета единодушно.

т. 6. Организиране на Лятна занималня 2016 г от УС на УН

Настоятелите единодушно взимат решение начина на провеждане на Лятната

занималня и кампанията по организирането й да се предоставят на Управителния 

съвет. Записването става със самото плащане на таксата по банков път като в 

платежното се споменават името на детето и класа, както и периода, за който се

 плаща. Храненето бе решено отново да бъде в ресторант „Сиракуза“, тъй като 

миналия път децата са доволни и са споделили с родителите си, че храната е вкусна.

Начина за провеждане на лятната занималня бе подложен на гласуване.

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 0

т. 7. Разни

В графа „Разни“ г-н Христов предлага да се обсъди въвеждането на 

училищна униформа или емблема. Да се избере подходящ знак, койдо да изглежда 
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добре. Г-жа Теодора Богданова (Зам. Председател) ще направи проучване с 

родителите и заедно ще изберат вариант.

Поради трудността с масово въвеждане на униформите настоятелите вземат 

решение да започнат постепенно въвеждане от първи клас през учебната 2016/2017 

г. като за целта след кратко обсъждане се реши да се обяви въвеждането на 

униформите през юни на първата родителска среща за първи клас, след което да се 

търсят варианти – дали суитчъри, елечета и т.н. и те да се предложат през 

следващата родителска среща на родителите. Г-н Христов дава ясно да се разбере, 

че освен идентичност към училището и пригледност във външния вид на децата се 

цели и улесняване на родителите – да имат една леснодостъпна, желана за носене от

детето дреха, която да могат да закупят с отстъпка. Ще се обсъди дали да има летен 

и зимен вариант на униформата и други подробности.

Настоятелите се съгласиха с необходимостта от въвеждане на училищна 

униформа.

След вземането на решения в графа „Разни“ заседанието приключи.

Часът е 20:15

Протоколчик:                                                                     Председател: 
               /В. Шурулинкова/                                                                                     /Г. Христов/    

София
20.04.2016 г.
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