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СДРУ>КЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

[10 т. З господин Христов пос-тлня въпрос: кога ла започнем камттанията. *Трябва да се
оирелели краен срок, прели който родителите да заявят униформено облекло. След •гова е
необходимо да се обобщи получената информация и да се изпрати към ДИНО. *Грябва да се
уточнят и цените на униформеното облекло. Катерина Стоянова ще отговаря за
оперативната ортан изация на кампанията.

По т. 4 са обсъдени приоритети за финансиране от У Н, които да бъдат включени за
раз1 леждане на предстоящо Общо събрание на УН. Измежду приорите•тм са обсъдени
финансирането на ремонт на Амфитеатъра на 163 ()У, както и подобряване на материалната
(Заза на училището.

По т. 5 се обсъжда необходимостта да се насрочи Общо събрание. Събранието е важно,
защото трябва да се вземат решения за организиране на кампаниите за закупуване на
униформено облекло и учебни помагала, за Лятна занималня 2021, да се гласуват

за финансиране от страна на УН.

След обсъждане на различни варианти е взето ренјение Общото събрание да бъде
проведено на 21.()4.2021 г. от 18:30 ч. в стаята по извънкласни дейностм в 16.3 при
следния дневен ред:

1 (Утчет на поставените задачи от ()бщо (А,брание на 14.1().2()2()
2. (Уинансов отчет на 2020 година
З. кампания за закупуване на униформено облекло за учебната 2021/2022 година
4. Организация за закупуване на учебни помагала през учебната 2021/2022 година
5. ()рганизиране на Лятна занималня 2021

(L Приоритети за финансиране от УН през учебната 2021/2022 година

Край на заседанието: 10:00 ч.

10.03.2021 г. Георги Христов:

(Председател на УС н•

Стоянова: .

63 ()У)

редседател на УС на УН към 103

Светл ин Спасов:

(Координатор на УС на УН ю 63 ()У)


