
163 ОУ „ЧЕРНОР\ ХРАБЪР“

ПРОТОКОЛ 52 от 09.09.2020 г.

от заседание на Управителния съвет

на Сдружение Уч настоятелство -163 ОУ „Черноризец Храбър”

Във с епидемиологичната обстановка в страната. заседанието бе проведено

,лпгтанцпонно в онлайн-режнм, на него присъстваха господин Георги Христов,

Председател на УС на УН к-ъм 103 ОУ, госпожа Катерина Стоянова, Зам. Председател на УС на

Н к•ъм 103 ОУ господин Светлин Спасов. Координатор на УС на УН кљм 163 ОУ.

-Аневен гед

1. Предгт-звчне на работата по проек-га за мрежата

Р,огъчка на помагала

З. Поръчка на нови шкафчета за учениците от З клас

4. на .-Лчтн:ћ занимал нч 2020“

З. Обратна връзк-а от педагогическия гьвет на 08.09.2020 за предстоящата учебна година и

пн•огмпрзногт на родителите зл предприетите мерки

о- Организацич по предаване униформеното облекло поръчано в началото на месец юли

Г-ледгбеднл заничл.лнч П К 2.0202021

8- за дарение към

на събрание през месец октомври

10. Подреждане на стаята на УН

Заседанието започна в 10:30 ч.

По т. 1: Господин НУ се включва в срещата с обратна връзка по проеюга за безжична

гнързлногт. Изпълнили сме централизиране на цялата компютърна мрежа. Господин

-х не.зов коментира лошото изграждане на мрежата досега. Необходимо е да се направи одит

на цчлагз - може да бъде планиран на втори етап. За съжаление това е причината, че

не е направено всИчко, което е било запланувано. макар да е свършена допълнителна работа.

Не е гъздаден гървър, който дз централизира управлението на всички компютри. Причината

е. че в ычилището няма компетентен човек. който да го поддържа. Господин Унгузов ще

изпрати отчета на свършената работа.

[Во т : - Господин „Христов е говорил с представител на КО, с които сме работили

мина-ллт-а година. От ФАЛ КО са нотна.рднли отстъпките на родителите ще дадем отстъпка

[!редизвикателстно е дали tite ни стигнат оборотните пари. за да з.зкх'пим помагалата

на всички класове авансово. Ако средствата не ггигнз•г. класовете. които имат родителска

среща на 2 1 ще минат с отделна поръчка.

По т. З: на педагогическия съвет; проведен на 08.09., е взето решение ученически

шкафчета на 'к•чениците от прогимназиа лен етап на обучение да не се използват през тази

! одина. въпреки това, господин Христов казва, че имаме решение н предлага да ги

кл. ли! м, след к-хго мине кампанията с учебните помагала. Ще поръчаме З модула с шкафчета.

lh) т. 4: Господин Христов казва, че в организацията на лятната занима.]НЯ тази

е им лИ) много предизвнклте.лггвз - учителите са работили по един на смяна, имало

те“.. очогтп с организация ТЛ нл храненето на децата. Споменава, че на всички учители
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останали•ге участници в занимал пята) са издадени специални сертификати за благодарност.

Господин Христов отчнл•а две неща ка•го грешка:

1. Поръчахме повече дезинфекган•ги откол кото са били необходими.

2. Пуснахме лятна•ка занималня до края на месец авгусг, но в края деца•ты бяха само З.

Сметка•га показва, че имаме малко над 14,000 лв. приходи и малко над лв.

разходи. Завършваме на + с около 3,000 лв. Приходът е с много стрес и усилия -

ако бяхме оставили нещата по течението, щяхме да сме на огромна загуба. Пълен отчет - на

ос.
По •г. 5: връзка е била изпра•гена по мейл до всички насгоятл-•л н. Господин

Хрис-гов пита, дали •грябва да помогнем със закупуване на маски дезинфек-глнпми други

консумативи на училище•го или към този момент да (Уг [АР М ЪН“Г (I)A КТО РИ са ни

предложили маски на цена до 2,5() лв. за 6poii. Господин Хрисгов предлага да закупим МАСКИ,

които да бъдат подарени. Госпожа Стоянова и господин Спасов са на мнение, че на този етап

не трябва да се прави.

По т. 6: Господин Христов предлага да фиксираме дата 17.09., на която да бъде

публикувана информация за свободните бройки. Важно е •ге.зи бройки първо да бъдат

заявени, а след това платени. Ще трябва да върнем пари на родителя Ана Стойчева, УА11Џ)Т0

отписва двете си деца близнаци С•ганоеви от I Г клас. Сума•га за вр•ьщане: 203,60 лв.

По т. 7: Господин Христов казва, че Дирек•гора на училището не позволява шспо-,ка

Трендафилова да води занималнята. Той е провел разговори с госпожа Минкова и госпожа

Микова. Занималнята ще се води от Марияна Минкова, като условията от миналата година

ще се запазят - 80 лв. месечна такса за родителите. За заплащането на Минкова ще бъде

съобразено с броя на записаните деца, но няма да даваме максимума, за да ни останат пари

като буфер.
По •г. 8: '1'рябва да се изготВят докумен•ги за дарение, кал•о на учи.еннцето •грябва да се

предадат всички аклл I. Необходимо е дл се изголмят

докуменлм:

1. За Зелена София 2019

2. За безжична свързанос-г на 163 ОУ

З. Комбиниран за техника

По т. 9: Като дал•а за ОС е избрана 14.10.2020 г., от 18:3() ч. ['абелязани са следните

точки за дневен ред:

1. Отче•г на поставен ите задачи на ОС. от 1 r•.

2. Текуща финансова информация на Сдружен иего.

з. Да организираме кампания за смяна на датата на деня на бащата като

официален празник в България. В 90% от страните по света се празнува на

трегата неделя на юни, както е от създаването му в САЩ преди 110 години,

при нас се празнува на деня на Св. Йоси4) -- 26.12., тази дата се „смива” с

Рождество и поради ваканционно-зимния период не е истински празник на

Бащинството. Промяната може да се направи чрез Гражданска инициатива от

парламента, която да бъде водена от У Н. да бъде

официалният вносител и будител. Ползите са УН ще са 2: рязка популярносг

на Сдружен ието в национален мащаб, - силна подкрепа за бащите

родњгели в нашето уч ил

4. Приоритети за вси ране през учебната 2020/2021 година.
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I Госпожа Стоянова предлага стаята да (5•ьјџ.• подредена, като всичко изли1пно

ll ненужно трябва да се изхвърли. По този начин стаята има вид. Господин

Христов казва, че зл него стля не е за сренџ1, а е по-скоро рабол•на - там съхраняваме и

материали. Господин хрисгов настоява да бъдат подредени документите. Добре е да се

подредят и стаята, и документите.

Край на заседанието: 11:30 ч.

дата, 09.09.2020 г. Георги Христо
сооля, (Председател на а Yl-l съу 63 0У)

433 ,
,

( алл-•рннл Стоянова:

(3 редседа•ге.л на УС на УН към 163 ОУ

Светлин Спасов: .... .. .

(Координатор на УС на УН ъм 163 У)


