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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 163 ОУ
УЧИЛУШ*О \ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

.ФРИзе

о

УЧИЛИЩНО

НАСТОЯТЕЛСТВО

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ НАСТОЯТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ,

на 06.10.2021 г, от 18:30 ч.

в кабинета по извънкласни дейности

в 163 ОУ „Черноризец Храбър”

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

КЪМ 163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“!

ДНЕВЕН РЕД

(Д. Отчет на поставените задачи на ОС от 21.04.2021 г.

Текуща финансова информация на Сдружението

Организиране на кампания за закупуване на униформено облекло 2021/2022

(Д) Приоритети за финансиране през учебната 2021/2022 година

ово към

З [Р. СООЛЯ

От рит ния съвет

03.09.2021 г.



оеьу,

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Доклад за свършените задачи, поставени на УС на УН към 163 ОУ

на ОС, проведено на 21.04.2021 година

Уважаеми членове на ОС, уважаеми господин Зам. Директор, уважаеми гости,

Започвам с това да поздравя новите настоятели, да кажа няколко думи за себе си и

членовете на Управителния съвет. (...) Бъдете активни - няма невъзможни неща,
които не можем да променим или подобрим в училището.

Това ще бъде последната ми пълна учебна година като Председател на УН.
Следващата година, в края на 2022, изтича моят трети и последен мандат. Отсега
започвайте да мислите, кой би искал да се кандидатира, за да мога да го включа в
ежедневната работа и да му помогна за прехода.

През месеци май и юни организирахме кампания за поръчка на униформено облекло
за учениците в 163 ОУ. кампанията беше добре организирана и комуникирана с
родителите и ръководството, като в нея се включиха, както родители на бъдещи
първокласници, така и родители на наши настоящи ученици. Униформите бяха
поръчани (277 бр. блузи с къс ръкав, 158 бр. блузи с дълъг ръкав, 283 бр.
суитшърти) и доставени в училището в срок през месец септември. Събрахме и
заплатихме към ГАРМЪНТ ФАКТОРИ сумата от 14 353,44 лв по фактура.

За кампанията отчитам 2 грешки: първата е, че когато получих списъка със заявките,
в последния възможен срок, бях в командировка и добавяйки резервни бройки през
телефона, за да ги пусна към ГАРМЪНТ ФАКТОРИ съм изтрил заявените и платени 7
броя размер 170 дълъг ръкав. Разговарял съм лично с четиримата родители и ще им
ги заявим с новата поръчка. Втората грешка е, че не проследих лично при
записването на учениците в I клас дали учителите подканят родителите да видят
различните размери преди да си пуснат заявката, като впоследствие се оказа, че
голяма част от родителите са решили да се презастраховат и са заявили 140, като
след това искаха смяна с размер 128, които въпреки заявените 20 броя
допълнително се изчерпа.

Забелязах един проблем, който ми се струва, че се задълбочава тази година - липсата
на контрол за спазване на заповедта на Директора от 2017 г. за задължително носене
на униформено облекло. Това прави родителите лениви при предварителната
поръчка през месеци май и юни и когато това изискване започне да се изпълнява с
началото на учебната година, въпреки всичките ни опити за допълнителни бройки
от различните размери, ние не можем да удовлетворим всички заявки. Този месец
съм предвидил и вече съм поканил изпълнителния директор на ГАРМЪНТ ФАКТОРИ,
Кристина Чокоева, на среща с ръководството на училището, за да обсъдим как УН да
спре да бъде посредник, а училището да се грижи за снабдяването с училищни
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163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

униформи. Вярвам, че след тази стъпка ще бъде осъзнато, колко всъщност е било

лесно и приятно (а вероятно и по-евтино), когато УН прави организацията.

За първа година решихме да не провеждаме лятна занималня. Въпреки това, имаше

запитвания от родители. В този вакуум се възползва ръководителят на ДПУ Спортни
танци, господин Георги Ценов, който сме викали преди това да занимава учениците в

следобедните часове. Той организира, със същата концепция, занималня в 108 СУ.
През юни и юли е имало 40 ученици, а през август са останали 5. Моят извод е, че
отсега трябва да помислим отново да организираме лятна занималня. За съжаление
аз няма да мога вече да се включа като действащо лице. Нека някой настоятел да ме
потърси и да го направи - парите за настоятелството си струват.

През месец юли, след настояване от наша страна, Педагогическият съвет на 163 ОУ
взе решение да бъде сменен електронният дневник на училището. Направихме
предварително проучване, като разгледахме различни електронни дневници
спряхме се на дневника на ШКОЛО, който бе избран като най-добър по отношение
„цена — качество“.

През същия месец се запознахме с новата Стратегия за развитието на училището за
периода 2021-2025 година, изготвена от господин Стефан Стефанов, Зам. Директор
на 163 ОУ. По стратегията направихме предложение за включване на важни точки,
свързани с рисковете при управление на училището и подобряване на работната
среда - надяваме се, че те ще бъдат взети под внимание от ръководството на
училището.

През месец септември за поредна година организирахме кампания за закупуване на
допълнителни учебни помагала за учениците в 163 ОУ, с което спестихме време и
средства на родителите на нашите 550 ученици. кампанията мина гладко, като
помагалата за учениците от начален етап на обучение бяха доставени преди
началото на учебната година, а тези за прогимназиален етап — до края на месец
септември. Включиха се всички без II класове, които за втора поредна година правят
собствена организация и си поръчват сами учебните помагала директно на
издателство Кронос, за да вземат 100 лв. повече отстъпка, като на нас оставиха само
помагалата по Музика от друго издателство. Нека да ви покажем и финансовата част:
събрахме от родителите 25 104,15 лв. Спестихме на родителите 4 596 лв. от
коричните цени и много време да обикалят и чакат по борси и издателства.
Платихме на издателствата 23 415,90 лв. В УН останаха като печалба 1 876,25 лв.
Тази година по организацията за поръчка, доставка и раздаване се включиха Жени и
Бойко, за което много им благодаря. Около 6% ни е печалбата тази година, поради
по-високата отстъпка на едно от издателствата, което имаше превес в поръчките.

По молба на господин Светлин Спасов съдействахме при закупуването на вертикални
текстилни щори за новата класна стая на Vll „В“ клас, като парите са внесени като
дарение от родителите от класа,
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След решение на Управителния съвет организирахме базар за безплатен обмен на

униформено облекло. За целта сортирахме, изпрахме, изгладихме и поставихме в

пликове изгубени и непотърсени вече повече от година униформи в стаята на УН.

Идеята беше родителите да могат да оставят, сменят, вземат вече използвани, но

запазени униформи. За базара закупихме и стикери по 0,48 лв., които раздавахме

като малък подарък, когато някой върне без да вземе униформа. Базарът се състоя

днес, като продължи през по-голямата част от деня. Искам да благодаря на госпожа

Мариета Бялкова за съдействието по време на базара през днешния ден.

Започнахме провеждането на традиционната следобедна занималня за децата от

подготвителен клас. Припомням, че подготвителен клас има един щат до 13:30 ч. и

родителите трябва да вземат децата си. За онези от тях, които работят, предлагаме
възможността да спят в специална стая с легла и сме наели на граждански договор
(на 4 часа) госпожа Марияна Минкова. Месечната такса за едно дете е 120 лв. През
септември имахме 7 деца. Заплащането на госпожа Минкова е 600 лв. бруто.

Не сме закупили гласуваните шкафове за 5ти клас и тази година, защото все още има

забрана на ПС за ползването им и няма смисъл да стоят в кашони в стаята ни.
Миналата година бяхме закупили 2 комплекта с по три филтъра за машините на
аквафор за пречистване на водата на стойност 104.30 лева всеки. Днес съм ги сменил

на двете по-стари машини. Трябва да се купят на останалите З. Правихме оглед и
взехме оферта с инж. Борислав Дамянов за ремонта на амфитеатъра, но НЕ го
реализирахме през лятото, защото не ни стигнаха парите - сумата само за укрепване,
арматура, полагане на бетон и шлайфане с фибри е на стойност 18960 лева с ДДС. Ние

имахме 12500 лева. По отношение на кампанията за смяна на деня на бащата - не
мога да намеря адвокат, които да направи документите за гражданска инициатива -

отказаха ми Зма с мотива - много работа за малко пари.

Отделно от всичко това осигурихме публичност за дейността на УН - поддържахме
сайта и Фейсбук-страницата. Участвах в 5 Педагогически съвета, с Катерина
Стоянова и Светлин Спасов проведохме 2 Управителни съвета, проведох множество
разговори с учители и родители, като се опитвахме заедно да разрешим възникнали
казуси. катери$на Стоянова участва в единственото заседание на обществения съвет.

В момента членовете на УН наброяват 27 души, като продължаваме да нямаме
настоятели от класове, в които имаме по-неуверени класни ръково ели, които да
стимулират родителите да бъдат по-активни.

Благодаря ви, Настоятели!

06.10.2021 Управителе вет



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Текущо финансово състояние на Сдружение УН

Наличност към 06.10.2021 г. в банковата ни сметка в Общинска банка -- 14 206.22 лв

Имаме задължение по ГД на Марияна Минкова за мО9 в размер на 300 лева

Имаме вземане от родителите на Д.Д. и Т.Ц. за месец септември за занималнята ПК

— 120 лева

С други думи имаме свободни 13 000 лева да инвестираме по точка 4 от дневния ред.

Изготвил: и Христов


