
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
учикищыа

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРОТОКОЛ N2 60 от 18.09.2021 г.

от заседание на Управителния съвет
на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ , Черноризец Храбър”

Дневен ред

1. Прием на нови настоятели
2. Плащане на членски внос за учебната 2021/2022 година
З. Оперативни задачи

Заседанието започна в 9:00 ч.

По т. 1 са разгледани шест заявления за прием в Училищното настоятелство:
Елисавета Славова - 1 Б, Цвета Димитрова - 1В и 4А, Мария Григорова - 1Г, Мариета Бялкова
- 1В, Илина Христова - ТА, Петър Гочев - 1Г. Взето е решение тези родители да бъдат приети
в УН, а електронните им адреси да бъдат добавени в мейл-листа.

По т. 2 господин Георги Христов предлага да направим кампания за плащане на
членски внос. Размерът на членския внос е 25 лв., а като крайна дата за плащане господинХристов предлага отново да бъде 15.11.2021 г., както е било през учебната 2020/2021
година. Господин Светлин Спасов поема анга>кимент да публикува информация в сайта наУ Н, както и да изпрати писмо до електронните адреси на всички настоятели, като ги
информира за размера на членския внос и крайната дата за заплащане.

По т. З господин Спасов казва, че трябва да обсъдим какво да правим с изгубените
униформи в стаята на УН. Госпожа Катерина Стоянова казва, че много родители се обръщаткъм нея с питане, дали могат да върнат униформите на децата си, които са ги израснали -
униформите са добре запазени. Господин Христов предлага, след като изгубените униформив стаята на УН бъдат изпрани, да направим кампания, в която да се включат и доброволци.Идеята е да изберем ден (от сутринта до вечерта), в който в училището ще има възможностродителите да вземат, заменят или оставят униформите на децата си, за да се получи единбазар за безплатен обмен на униформи. Условието е униформите, донесени от родителите,да бъдат изпрани. като дата на за базара господин Христов предлага 06.10., в който ден тойще има възможност да остане в училище през целия ден. Той поставя въпрос за изпиранетона униформите в стаята на УН: кой ще го направи? Госпожа Стоянова отговаря, че нямавъзможност да съдейства с изпиране на такова количество униформи. Господин Христовпита: къде да направим базара - в стаята на УН или някъде другаде в училище? ГоспожаСтоянова казва, че е добре да бъде в стаята на УН, но господин Христов отговаря, че такаможем да не обхванем онези родители, които не са разбрали за кампанията. ГоспожаСтоянова казва, че ще я обявим предварително, като пита дали това може да стане презновия електронен дневник. Господин Христов казва, че е възможно, но профилът на УНтрябва да бъде настроен от администраторите на дневника - за целта е необходимо даизпратим информация на Зам. Директор Стефан Стефанов. Господин Спасов поемаангажимент да изпрати информация за УН на господин Стефанов.
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