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163. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР “
София -  1582 , жк. “ Дружба-2” -ул .“Обиколна“ 36 ,
E -m ail: school 163@abv.bg , www.163ou.org 

тел-факс: 978-15-16, 978-23-94,9 78-07-22

изх.№ 266/03.12.2015г. 
на 163 ОУ

ДО Г-Н ГЕОРГИ ХРИСТОВ
Председател на Сдружение УН към 163.0У

УВАЖАЕМИ Г-Н ХРИСТОВ,

Във връзка е Ваше питане е вх. № 707/19.11.2015г. за откриване на щат за 
училищен психолог Ви отговарям следното:

Важно и наложително е да има психологическа подкрепа за учениците, 
родителите и учителите в училище.
За 2016г. при брой на учениците -448 липсва финасов ресурс за този щат.

Решение на проблема има и той е да потърсим съвместно начин за 
получаване на тази услуга за всички . Има отворени европейски програми и е 
необходимо да напишем проект за получаването на тази услуга.

С уважение, 
Катя Дойнова
Директор на 163

mailto:163@abv.bg
http://www.163ou.org
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До Директора 

на

163 ОУ „Черноризец Храбър 

Г-жа Катя Дойнова

София 

Искър 1582 

жк." Дружба-2” -3 част

Уважаема г-жо Дойнова,

Съобразно решенията, които членовете на УН взеха на Общо събрание от 

11.11.2015г. настояваме да бъде открит щат за училищен психолог и да бъде проводен 

конкурс за наемането на такъв. Настояваме за това, поради три причини:

1. Ще се повиши психологическото здраве и ще се покриват потребности на деца, 

родители и преподаватели;

2. Ще се улесни адаптацията на различията и проблемите на деца и родители;

3. Ще се повиши качеството на обучението и имиджа на 163-то ОУ „Черноризец 

Храбър“ като ключов център за основно образование на район.

С уважени

гов

зедседател 

на Управителния Съвет 

на Сдружение "Училищно настоятелство 

към 163 ОУ Черноризец Храбър“ 

имейл: ип@ 1 бЗои.огц/телефон: 0898 595 136

Гр. София, 19.11.2015г.
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