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ПРОТОКОЛ NQ 54. ОТ 07.1 0.2020 Г.

от заседание па Управителния съвет
на Сдружение Училшцно настоятелство към 163 ()У „Черноризец Храбър

Дневен ред

1. Връиџлне на пари за ун иформено облокло на Магдалена 1'осподинова

2. Вземане на не за срокове на членски внос за учебната година

З, Прием/ изкј\ ючване на настоятели

Заседан ието започ на в ч.

[lo т. 1: Господин Христов казва, че парите трябва да бъдат върнати, защото детето на

госпојка Господинова е напуснало училище преди 15.09, и униформеното облекло е върнато

при нас (без да е било носено). Сумата е 70.80 лв. Взето е решение парите да бъдат наредени

обратно по бан ковата сметка на госпожа Магдалена Господинова.

По т. 2' Господин Хрисгов капва, че членският внос, определен преди 2 години от ОС е

в размер на лв. Господин Христов пита, какъв следва да бъде срокът за плащане.

Госпожа Стоянова предлага дата 15.11.2020 г.

[!риемаме срок за плапщането му за учебната година да бъде до

г. по сметка] а на У Н. Господин Свел ЛИН СПАСОВ изпрати съобищение в сгран ицата на УН и

Фейсбук сгран ицата, както и мейл ло всички настоятели.

llo т. З: Беше разгледано постъпило :заявление за членство от госпожа Людмила

15ллева„Иорданова, родител на ученик от I клас, както и молбаза напускане на УН от

(„трапа на госпожа Виолета [301 оева, поради •гова, че детето й вече не учи в 163 ()У. Бе взето

регнен ие госпожа Балева, Иорданова да б•ьде прие•га в У! I, а молба•га на госпогка Богоева да

б•ьде уважена, ка его тя (мъде и.зключена от У 11. Допълн и•гелно бе взето ре1пение да бъдат

направени необходимите корекции в мейл л исга на У Н: да се добави мейлът на го •пожа

Балева-Иорданова и да се премахне този на госпожа Богоева.

Край на заседанието: 1 0:30 ч.
ООСТВОКЬ*

дата• г. Георги Христов•
= гр. СОФИЯ ( 9) дседател за Yl-l към l6 ОУ

44/0 срина С:тоянова:

ам. едседател на УС на УН към 163

Светлин Спасов•

(Координатор на УС на Yl-l къ 63 (У)


