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ecell'1Gl може да израсне пор•ьчания размер. Друг проблем е, че ирез месец млй н края

на учебнлл•а година аклмвносл•га и е все но- мал ка.

бяха вар иан•ги за на ки•ге за уни(Ьормено облекло:

раздаване на ("ормуляри на роди•гел и•ш, за да си заявя•г размери, какл•о и ку•тмя за

сьбиране на (')ормулярил е;

• онлаин бланка зл ста“) иране па порл,чки;

( (В' хл 'КАЧИ'! ил е . занллпцане и раздаване на закунен и•ге как•го и

за изк-.упув,ане на ко и•го не са носе!! н, за ПОДМЯ на

на размер и.

К•ьм срещата се н рисьелини бившият родил•ел на де•ге в V клас, госпожа

Олга Иорданова с предложение за въвеждане на момичеинки варианл•и на униформи•ге.

Господин обясни роцедура•га за в кл '0” ване на нови модели к•ьм вече

унз•ьрден ите:

•грябва ла реп! им какво иска ме н да получим (Ьирма „)lV'1 Н (У”

• офер•гал•) •грябва да се предложи на Дирекл•ора на училшцето;

Директор•ьл• следва да предложи офер•гата на Педагогическия с•ьвет за угв•ьрждаванс;

да се опитаме да я включим в Г]едагогическия през месец април, за да успеем

с•ьс заявка за нова•га учебна година.

Ка•го ()пции за мом иче.чп ки униформи бяха обсьдени пол и, рокли, вл•алени

как•го и разл ич ни цве•гове. Комен•гирано че мом киле ('уьда•г

поръч ван и само след заяв ка и с-' рана на родител и•ге, за ИЏУГ() са нотне н и.

Бе взе•го речнен ие за из прлцлне на .заявка до ('уирма „ДИ Н()” за размери

блузи•ге и Вече има он ци и и за норл,чкл на блузи с р•ькав, ка•го цена•га е

15,90 лв. Коментира се да б'1,дат пор•ьчани бройки и лоли модел.

Биха разпределени следни•тт• задачи•

• израбо•гка на за заявка с описание на условия•га з- онлајн заявка - Ка•гери

Сл•оянова;

визуализация на план: кога да се поръч ва, как да се плаща, каква да е цената, к•ьде [це

имаме кутия за - М илена Владиславова;

вр•ьзка с Крис•гина (УГ фирма „ДИ 1-10” за изискване на 

ун - Ол га Йорданова.

за нови мом ичегпки

[10 т. 2 бе в.зето решение да б•ьде изпратено допитване до останалите насгоя•гели. с

което да се набележат ремонти, с кои•го може да с•ьдейсгва Настоятелсгво•го,

и те да бъдат включени ка•го една от •гочки•ге в дневн ия ред на отчетно•го (--ьбран ие,

•градицион но провеждано през месец април.

По т. З бе проведен разговор с госпожа Радослава Маринова, уч по 'Гехнологии и

предприемачес•гво, която се обл,рна к•ьм с молба да (уьдал• закупени

ма•гериал и за часове•ге, (Уг госпојка Маринова бе поискано да и предос-гави спис'ьк с

необхој(имите материали.

По т. 4 беше разгледана справ ката за насгоя•гел wr•e, пла•гили членски внос за учебна•га

2018/2019 година. [Бе ус•гановено, че няма информация за направено пла[цане (УГ шестима

Вани Ди нова- Богданова, Васка 'Годорова, 1}.вген ия Лазарова, Емилия Крумова,

Марияна Минкова и Румяна кало бе взето репјение с тих да се разговаря лично

о•гносно липсал•а на платен членски в нос.
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По т. 5 (5е разгледан клзус•ьт с липса на плащане за 4 месеца за занималня от страна на

род ител ите на Рабриела '!'одорова 1114. По повод това господин Свел•лин Спасов вече е

н ровел разговор с м лй ка•го го е уверила, че ще направи плащане. Въпреки

•гова, плакцане не е направено. Бе взето ре [П ен не •гова да (5•ьде уведомена госпожа Галя

Бенк кова, която да раз л и ч с РОД и•гел ите на 1 'л('риела Тодорова.

т. 6 бе разгледано предлоякението на Дирек•гор Катя ДОЙНОВа .за :закупуване на

нова тен ис маса за нужди•ге на часове•ге по ФВС от сл•рана на Бе взето

ен ие да бъ,де поискана оферта от „СПОРТ /l[ill 0” ЛА.

По т. 7 бе обсъдена реализация•га на проект „Предприемачество”. Бяха разгледани

кратките есета, написани от )келаещите и бяха избрани 13 ученици: Александър Дукат от V

„А” клас, Михаил Атанасов от V клас, Михаела Карацанова (УГ V клас, Георги Христов от

V клас, Марина Кичева от V „13” клас, Иоан '1"еодосиев от V „[5” клас, Марин Бендурски от V

клас, Мария Димитрова (УГ V „Б” клас, Симона Крумова от V „Б” клас, Виола Дончева от V

„А” клас, Вик•гор l-l икол0в V „Л“ клас, Анелия Минчева ол• V „N' клас и Елена Груева от V „В”

клас.

Бе разгледано предложението на госпожа Евгения Ла.зарова да води обучението на

децата, но поради невъзмткност•га й да се ангажира в д•ьлгосрочен план бе взето решение да

(5 Алде привлечен и уч и•гел от - госпожа Маргари•га 11ак•гиавал. В зависимост от цена•га

на обучение•го на уч н•гел и•ге, обучени двама•га лек•гори или само госпожа

11ак•гиавал. е 2.50 л в., кллл) сума•га е ол• събрания членски внос през учебната

1 година.
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