
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 
163  ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Сдружение Училищно Настоятелство 
Към 163.ОУ Черноризец Храбър

ПРОТОКОЛ № П о т  18.11.2015 г. 
от заседание на Управителния Съвет на Сдружение Училищно Настоятелство към 163.0У

Черноризец Храбър

Дневен ред:

1. Набелязване на текущите задачи на УС
2. Запознаване на Теодора Богданова със задълженията като Зам. Председател 

Заседанието започна в 18:00 часа.

По т. 1. Управителният съвет взе следните решения
1.1.Наемане на психолог -  г-жа Елка Петрова на граждански договор и подготовка на 

гражданския договор.
1.2.Разпределяне на задачите на новия член на УС
❖  Регулярно проучване за подходящи проекти за кандидатстване
❖  Търсене на подходящи инвънкласни дейности
❖  Поддръжка на сайта
❖  Публикации във фейсбук и отговори на коментари
❖  Отговаряне на запитване по мейла
❖  Връзка с родителите чрез елетронния дневник, бюлетин, мейли
❖  Присъствие на обща родителска среща, когато председателя отсъства.

1.3.Пускане на 4 писма до директора на 163-то ОУ г-жа Катя Дойнова във връзка с 
облагородяването на училищната среда -  наемането на щатен педагогически съветник 
и психолог, изискване за санкция при приемането на молби за постъпващи деца със 
СОП и изискване на справка за броя на децата със СОП в 163-то ОУ към настоящия 
момент.

1.4. Сключване на договор с АртМастърсБанд
1.5.Събиране на оферти за смяна на външно осветление, които да са актуални. -  да се 

търсят нови оферти.
1.6.Събиране на оферти за закупуване на видеонаблюдение -  да се търсят оферти
1.7.Събиране на оферти за ремонт на пътеката към 4-та част -  да се стартира процедура по 

търсене на фирми и оферти за ремонта
По т. 2 Г-н Христов и г-жа Велислава Шурулинкова предадоха пароли, кодове за 
достъп до електронните сайт и е-майл на Сдружение училищно настоятелство, както и 
разясниха естеството на работата, обсъдиха бъдещата стратегия на Управителния съвет 
и други.



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 
163  ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Георги Христов:.......
йдгедатбд УС на УН

Теодора Борданбва: ..У~г[
Зам. Предее;

Велислава Шурулинкова:...........1 /и //& ?..
Координатор УС на УН

Гр. София, 18.11.2015 г.
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