
Издшошдз/]ч 2020 г.

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРОТОКОЛ 53 14.09.2020 г.

от заседание на Управителния съвет

на Сдружение Учили настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Във връ.зка с епидемиологичната обстановка в страната, заседанието бе проведено

дистанционно в онлайн-регким, като на него присъсгваха господин Георги ХРИСГОВ,

! 1 редседал•ел на УС на УН към 163 ()У, госпожа Катерина Стоянова, Зам. Председател на УС на

УН към 163 ОУ и господин Светлин Спасов, Координатор на УС на УН към 163 ОУ.

Дневен ред

l. Приемане на документи в ьв връзка с-ьс Закона за меркиз е cpe111Y изпиране на пари

2. Назначаване на Марияна Мин кона като учител в следобедната занималня на ПК

З. Прием на нови настоятели

Заседанието започна в 10:30 ч.

По т. 1: Господин Георги Христов представя комплект от 4 документа, изпратени от

счетоводна къща „МИДИКОН”, които трябва да приемем, попълним и изпратим обратно в

счетоводната къща във връзка с промяна на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Документите са разгледани, прието е да бъдат попълнени; след попълването са изпратени в

счетоводна къща „МИДИКОН”

По т. 2: ()рганизираме следобедна занималня на ПК от 13:00 ч. до 17:30 ч. Учител в

занималнята ще бъде госпожа Марияна Минкова с 600 лв. бругна заплата. Таксата за

родителите ще бъде 120 лв. на месец. Към този момент има постъпили Ь заявки от

родителите. Договорът за месец септември ще бъде за половин месец, като след това ше

бъде подписан договор до края на календарната година.

По т- З: Бяха разгледани постъпили заявления от госпожа Ралица Никова, родител на

ученик от I „А“ клас, и Малина Чавдарова, родител на ученик от I „Б” клас. Бе взето

решение тези родители да Г) приети в У Н и електронните им адреси да бъдат добавени в

мейлилисга.

Край на заседанието: 1 1:00 ч.

лата: 14.09.2020 г.
Георги Христов: —

(Председател на УС

к ина Стоянова: ........„.-. ...

Зам. Пр едател на УС на УН към 1 З ОУ)

Светлин Спасов:

(Координатор на УС на УН , м 163 ОУ)


