
Из о4Ч2/зо
СДРУЭКЕН И Е УЧ ИЛ И Щ НО НАСТОЯ“ГЕЛС'ГВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРОТОКОЛ 38 от 15.05.2019 г.

от заседание па Управителния съвет

на С.друлсение УЧИЛИПЏ'О настоятелство к-ьм 163 ОУ „Черноризец Храбър“

На заседанието прис-ьс-гваха господин Георги Христов. Председател на УС на УН към

163 ОУ. госпожа Теодора Богданова. Злм. Председател на УС на УН к•ьм 163 ОУ и господин

Светлин Спасов, Координатор на УС на УН к-ьм 163 ОУ.

Дневен р_ед

1. Обсъждане на план за монтаж на новите пейки чрез «-ьдейс-гвиело на Емилия Крумова:

2. Обсъждане на възникналия казус с отказ от хранене на децата от лятната занималня от ЕТ

„Мали - Вера Гекова",
З. Изготвяне на писмо за промяна на плащан пята на педагогическиле услуги чрез външни

оператори организирани от 163 ()У:
4. Обсъждане на сгановище относно решение за пенсиониране на служители в 163 ОУ

5. Обсъждане и план за организация на поръчката на униформено облекло за I клас за

учебната 2019-2020;

6. Изготвяне на граждански договор на Маргарита Пак-гиава.л за курса по Предприемачество
и финанси;

7. Поръчка на зареждане на тонер касета за принтера на УН от Скансис-гемс ООД;

8. Поръчка на конусимативи, кан целарски материали и пособия за провеждане на лятна

знаималня през 2019;

9. Оперативна подготовка за лятна занималня - графици учител и. пригьс-гвени списл,ци;

10. Изготвяне на писмо до на 1(33 за уведомяване на родителите при

анкетиране на ученици и обследване от lAllO:

11. Оглед на голям (Ьизкул•гурен салон за покупка и монтаж на 2 броя тенис маси;

12. Изготвяне на ре4)еренция за с-голово хранене за втори срок и подго•гвк-а за уведомление

на община Искър, съобразно решение на СОС за учебната 2018/2019 година;

13. Изготвяне на договор за дарение със 163 ОУ' и ППП за 12 компютърни с-т•лнции и 6

мон итора за комп ю•гьрен кабинет 2;

14. Запознаване с предоставения бюджет на 163 ОУ за 2019 и изготвяне на становище по

него. Участие на председателя на УС на УН в Общото събрание на 163 CLV;

15. Админисгра•гивни задачи на УН.

Заседанието започна в 9:30 ч.

По т. 1 бе изготвен план за мон•гаж на новите пейки със съдейггвие от страна на
Емилия Крумова. която поддържа връзка с фирма „(РАТМЕ" liO(Vl:

Д•ьските за пейки•ге трябва да бъдат предварително от фирма „ФАТ\МЕ"
коя•го ги дос-гавя;

Трябва да бъдат закупен болтове. с които л.) се монтират дл.ските;
Дъските [це бъдат доставени в училището от фирма „ФАТМ Е.ООЛ:

на llte се осл.\цес-гви от служители фирма .$IvVf\lF.••



СДРУ}КЕНИЕ lk'b софия

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Фирма „ФЛ'ГМЕ” ЕООД е осигурила лак за лакиране на пейки•ге, но лакирането се

суг наслоя•гел и и л !сгивн и род и.

По 1'. 2 (3е разгледан казус с о•гказ от с-грана на [Il' „Мали Вера Гекова" за поемане на

ангажимент за хранене на децл•га от л я тил занимал НЯ.По повод това бяха

обсъдени варианти да се наеме кой•го да гол ли за децал•а, или дл се ползва кетъринг

от фирма, която да доставя храна за децл•га. lka•ro по удачен варианл• бе избран втория. [3е

взето речнен не да се изпра•гял• запи•гвания към фирми с искане на оферл•а за кетърин г.

По л•. З бе (УГ страна на Евгения Малинова бе изго•гвено писмо до Дирек•гора на 163 ()У

с искане за промяна на начина на планщане за педагогически услуги, организирани
външни оператори в училището. Писмо•го бе входирано в Дирекцията на 163 ОУ.

По т. 4 бе обсъдено намерението на Директора на 163 ОУ да пенсионира голяма част

от педагог•ическия и непедагогическия персонал в училището. От страна на господин Георгм

ХРИСТОВ бе изготвено уведомление до Директора на училище•го, с което •гой изразява

позицията си по този ВЪПРОС. Уведомление•го бе входирано в Дирекцията на 163 ОУ.

По т. 5 бе обсъдена организацията за поръчка на униц»ормено облекло за I клас през

учебната 2019/2020 година и бе план. Бе ренјено да се оформят окончателно
онлайн-форма за поръчка на униформи, но също да се предвиди възможнос“г да се поръчва

„офлайн“, със специал на заявка на хар•гия, коя•го да се преда ва на роди•гел и•ге на б•ьдещи
първокласници при записване в училището, Заявените и пла•гени но •гози начин униформи

до края на месец юни ще произведени през лятото и ще бъдат доставени в учил игце
преди началото на новата учебна година. Онези родители, коил•о заявя•г и плаз•ят униформи

след края на месец юни, ще •грябва да изчакат ново производство след началото на учебната

година.

По т. 6 бе изготвен граждански договор на Маргарил•а Пактиавал за поетия от нея

ангажимент да води курс „Предприемачество и (Ринансова

По •г. 7 бе в.зето решение да се поръча презареждане на тонер на прин•гера в

стаята на УН, като за това отново ще се обърнем към фирма „Скан Системс“ 00/1.
По т. 8 бяха прегледани консумативите, осганали от Лятна занималня 2018, бяха

обсъдени нужните консумативи за Лятна занималня 2019, като бе изготвен списък за
поръчка. В списъка, освен необходимото за децата и учи•гелите в лятната занималня, бяха
включени материали, необходими за провеждане на подвижни игри от госпожа Татяна
Микова и занял•ия по приложни изкуства от госпожа Радослава Маринова.

По т. 9 бе обсъдена оперативната подготовка на лятната занимал ня - бяха разгледани

списъците на очакваните деца, графика за дежурсгва на Беше обсъдена и
необходимостта от изготвяне на дневник, в който учител ите да отразяват

на децата. С тази задача се съгласи да се заеме госпожа Милена
Владиславова.

По т. 10, след предложение на госпожа Васка Глушкова, бе изготвено писмо до
ръководството на училището с искане роди•гелите да уведомявани при анкел•иране на
ученици и провеждане на обследване (УГ страна на НПО. Писмото бе входирано в Дирекцията
на 163 OY.

По т. 11 бе извършен оглед на големия (Ьизкултурен салон във връзка с предстоящото

закупуване на две нови тенис маси.

По т. 12 бе изготвена референция за столово хранене на ЕТ „Мади - Вера Г екова” за II
срок на учебната 2018/2019 година. В добавка бе изготвено уведомление до община „Искър“.
съобразно решение на СОС за учебната 2018/2019 година.



СДРУ>КЕНИЕ УЧ ИЛИ ЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „Ч ЮРИЗЕЦ ХРАБЪР“

По т. 13 бе ИЗГОТВ(.А Н договор за дарение на 12 компютърни станции и 6 монитора от
сл•рана на УН к•ьм учил ИЩ(УГО, камо към него бе изготвен и приемо- предавателен протокол.

По т. 14 бе разгледан предоставения на 163 ОУ за 2019 година, бе изготвено
становище, което да бъде предспвено ол• господин Георги Хрис-гов на предстоящото (Общо
събрание на (ФУ.

По •г. 15 бяха И.зп•ьл не н разл ни адм ин ис-грал•ивн и задач и, св•ьрзанн с оформянето

из гол•вен и•ге през деня докумен•ги.

Заседан ие•го при кл и в 1 0:30 ч.

дата: 15.05.2019 г.

КЪМ

»рги Христов:

•гел на УС н• към 163 (ФУ)

Л'ео жа Богданова }

(Зам. Предс дател на УС на У Накъм

Светл ин Спасов:

(Координатор на УС на У


