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ЩВО СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРОТОКОЛ 55 ОТ 25.11.2020 Г.

от заседание на Управителния съвет
на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Дневен ред

1. Освобождаване на настоятели
2. Изготвяне на официално писмо до Директора на 163 ОУ относно възможност родителите
да изпращат съобщения до учителите в Електронния дневник на училището

Заседанието започна в 10:00 ч.

По т. 1 бе разгледана молбата на госпожа Невена Трендафилова, дългогодишен член
на УН, да напусне Настоятелството. като причина за решението си, госпожа Трендафилова е
посочила пенсионирането си в 163 ОУ и липсата на участие от нейна страна в училищните
дела. Молбата на госпожа Трендафилова е уважена, като също е взето решение нейният
електронен адрес да бъде изключен от мейл-листа на УН.

Във връзка с освобождаването на настоятели бе установено, че липсва плащане начленски внос за учебната 2020/2021 година от страна на госпожа Людмила Балева-
Йорданова, настоятел от I „Г“ клас, както и госпожа Биляна Марушева, настоятел от VI „В”
клас. Господин Светлин Спасов се свърза с госпожа Балева-Йорданова и като причина за
липсващото плащане тя посочи, че е поставена под карантина с тежки симптоми на COVlD-19. Бе взето решение срокът за плащане на членски внос от страна на госпожа Балева-
Йорданова да бъде удължен до средата на месец декември, когато отново ще бъде свикано
заседание на УС. Господин Светлин Спасов не успя да се свърже с госпожа Марушева. Бе взеторешение госпожа Биляна Марушева да бъде изключена от Училищното настоятелство и
електронният й адрес да бъде премахнат от мейл-листа.

По т. 2 бе обсъдена липсата на възможност родителите да изпращат съобщения доучителите на своите ученици в Електронния дневник на 163 ОУ. След настояване от странана УС и според информация, изпратена от разработчиците на дневника (Onebook.bg),
опцията е добавена, но трябва да бъде активирана от страна на ръководството научилището. До този момент това не е направено.

Бе взето решение да бъде изготвено официално писмо до Директора на 163 ОУ, вкоето да се настоява опцията - родители да имат възможност да изпращат съоб ения доучителите на учениците си - да бъде активирана.
край на заседанието: 10:30 ч.
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