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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРОТОКОЛ NQ 59 от 01.09.2021 Г.

от заседание на Управителния съвет

на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Дневен ред

1. Прием и освобождаване на настоятели
2. Организация на кампания за закупуване на учебни помагала

З. Организация за раздаване на поръчаните униформени облекла

4. Избор на параметри за планиране на нова кампания за закупуване на униформени облекла

5. Избор на представител за събранието на обществения съвет през месец септември

6. Информация за текущите ремонти, организирани и финансирани от УН

7. Закупуване на 4 модула (24 шкафчета) за VI „В” клас
8. Подреждане на стаята на УН

9. Упгрейд на сайта на УН
10. Избор на дата и дневен ред за свикване на общо събрание на УН през месец октомври

Заседанието започна в 9:00 ч.

По т. 1 е разгледана молбата от господин Панайот Кювлиев да напусне УН. Взето е

решение молбата на господин Кювлиев да бъде уважена и той да бъде изключен от УН, като

в добавка електронният му адрес да бъде премахнат от мейл-листа на УН.

По т. 2 са разгледани постъпили заявки за учебни помагала от учители до господин

Светлин Спасов, като е взето решение да бъде организирана кампания за закупуването им, за

която ще отговаря господин Спасов. Мотивите са:

• от една страна улесняваме над 500 семейства да не обикалят по книжните
борси;

въпреки отстъпката от 15%, която правим от коричните цени, остават 2-3% в

УН, с които да изпълняваме целите си.

По т. З е обсъдено, че униформеното облекло ще бъде доставено в училището на

03.09.2021 г. Ще бъдат подготвени за раздаване на 08.03.2021 г., като впоследствие ще бъдат

раздадени на класните ръководители преди 15.09.2021 г. Учениците ще получат

униформите си лично от класните ръководители. До 22.09.2021 г. ще има възможност да се

сменят размери, като след това ще бъдат обявени наличните бройки.

По т. 4 е обсъдено, че по време на раздаването на текущите и допълнителните

униформени облекла, ще записваме активно желаещите (изпуснали сроковете) родители.

Ако установим значително количество недостиг на униформи, ще направим нова кампания,

но без предварително заплащане. От ГАРМЪНТ ФАКТОРИ ООД имат изискване за минимум

300 бр., без да ни променят цената. По предложението за субсидиране на разликата в цената

на униформите, вземаме решение, че не можем да го направим, защото така стимулираме

неспазването на сроковете.

Имаме налични около 30 суитчъра. Ще помолим настоятел, който има възможност, да

ги сортира и изпере, след което ще ги предложим безплатно на всеки, който има нуждх

По т, 5 е коментирано, че предстои да бъде уточнена датата на събранието на

обществения съвет. Предлагаме, като представител, на събранието да отиде госпожа

Катерина Стоянова, защото господин Христов е бил на три такива събрания и е хубаво
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госпожа Стоянова също да види, от първо лице, как протичат събранията на обществения

съвет, който по закон и правилник е органът с най-висши контролни функции в 163 ОУ.

По т. 6 е обсъдено, че трябва да бъдат сменени филтрите на фонтаните АКВАФОР.

Имаме ги закупени, ще бъдат сменени на 08.09.2021 г. Обсъдихме развитието на проекта за

ремонт на Амфитеатъра, както и боядисване на фасадата на училището със средства на У Н.

По т. 7, относно шкафчета за учениците, госпожа Стоянова е отправила питане към

Директора на 163 ОУ, като господин Христов и господин Спасов също подкрепят решението

на общото събрание, че трябва да бъдат закупени допълнителни шкафчета за учениците от

VI „В“ клас.
По т. 8 госпожа Стоянова поема ангажимент да подреди стаята на УН в началото на

месец октомври. Ще получи подкрепа от господин Христов и господин Спасов.

По т. 9 господин Христов казва, че сайтът на УН е на 7 години, Има нужда от основен

ремонт, ъпгрейд на софтуера. Вземаме решение такъв ъпгрейд да бъде направен, като
господин Спасов се ангажира да тества функционалността на сайта, след неговото
приключване.

По т. 10 госпожа Стоянова предлага датата 13.10.2021 г. Господин Христов казва, че е

добре датата да бъде 06.10.2021 г., една седмица по-рано, предвид това да не бъде затворено

училището заради развиващата се пандемия. Господин Спасов е съгласен с господин

Христов. Взето е решение датата на общото събрание да бъде 06.10.2021 г.

Дневният ред за Общото събрание ще бъде:

1. Отчет на поставените задачи на ОС от 21.04.2021 г.
2. Текуща финансова информация на Сдружението

З. Приоритети за финансиране през учебната 2021/2022 година

4. Организиране на кампания за закупуване на униформено облекло през учебната
2021/2022 година

край на заседанието: 10:30 ч.

дата: 01.09.2021 г. Георги Христов: . .
(Председател на У а към 63 ОУ)

к ина Стоянова: ... .

(Зам. е седател на УС на УН към 163 О

Светлин Спасов•

(Координатор на УС на УН У)


