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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

По т. 7 бе установена нужда от презареждане на тонер•касетата на принтера в стаята
на УН. Господин Светлин Спасов поема ангажимент да се свърже с фирма СКЛН СИСТЕМС, за

да заяви презареждане на тонер-касетата.
По т. 8 бе прието решение за свикване на ОС на 09.10.2019 г. от 18:00 ч, При дневен

ред:

Отчет на поставените задачи на заседанието на ОС на 24.04.2019 година

Текущо финансово състояние на УН
Предложение за корекция на заплащането на координатора на УС на УН от 50 на 100

лева за месец. Сумата не е променяна от 2013 година

Организация на следобедните занимания на ПК

Предложения за ремонти/обновления за учебната 2019/2020 година:
о Покупка на климатици за етаж З изток н учителска стая

о Покупка на системи за пречистване на вода за пиене на етаж 1 и 2

о Обсъждане на варианти за безплатни курсове за ученици в 163 ОУ

Организация и избор на ръководител на Отчетно•изборно събрание на 12.02.2020

година

Бе изготвена покана, която бе публикувана в сайта на УН, във Фейсбук-страницата,

както бе поставена на подходящи места в училището за информация на учите те и

родителите.

Край на заседанието: 10:00 ч.

«КЪМ
дата: 04.09.2019 г. Георги Христов:

Председател на УС на УН

Теодор. гданова:
ам. Председ$гел на УС на УН к-ь З ОУ

Светлин Спасов:

(Координатор на УС на УНЈкъм 163 ОУ)


