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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ към
163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРОТОКОЛ NQ63 ОТ 17.03.2022 Г.

от заседание на Управителния съвет

на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър”

Дневен ред

1. Анкета за Ден на бащата и оперативен план за реализация на инициативата

2. Реализация на програмата 2020-2023 - създаване на дигитална класна стая или

игротека
З. Оглед и вземане на оферта за боядисване на училището

4. Анкета за мнението на родителите за спешно подобрение на училището с

наличните в настоятелството 10 000 лева

5. Организация на Лятна занималня 2022 - писмо до Директора на 163 ОУ

6. Организация на Общо събрание през месец април

7. кампания „Да останем в 5-ти клас”

8. Кампания за 1-ви клас 2022-2023

9. Участие в проект на ЛИДЛ

10. Искане за наемане на педагогически съветник или втори психолог

11. Обсъждане на ситуацията в следобедната занималня

12. Искане за отпадане на забраната за ползване на ученически шкафчета —писмо до

Директора на 163 ОУ

Заседанието започна в 9:30 ч.

По т. 1 господин Христов представя план за реализация на инициативата:

1. Изготвяне на анкета до бащите в 163.0У - Подкрепяте ли празникът „Денят на

бащата” в България да бъде с нова дата - третата неделя на юни? - срок за анкетата

до края на февруари (мотиви така ще видим нагласите на бащите, и майките

разбира се, в училището и другото е все пак официално да разберат за кампанията).

Организира я господин Георги Христов

2. Подготвяне на документите за учредително събрание от 50 щуши трябва да се

подготвят необходимите документи -- срок средата на месец март. Отговорник -

адв. Мария Григорова

З. Да проведа разговори с желаещи да се включат в инициативния комитет + покана

във Фейсбук до родителите, ()тделно разговор за медийно представяне с Асоциация

Родители Срок до средата на месец април, Отговорник -- Георги Христов

4. Учредително събрание и излъчване на инициативен комитет -- срок - средата на

май. Отговорник -- адв. Мария Григорова

5. Кампания за събиране на подписи срок - средата на юни. Отговорник -- Георги

Христов
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6. Комплектоване на документите и подготовка за внасяне - срок - преди третата

неделя на юни. Отговорник - адв. Мария Григорова
7. Внасяне на гражданската инициатива - срок - преди третата неделя на юни.

Отговорник - Георги Христов

Първата точка от този план вече е изпълнена. Резултатите от анкетата за смяна на

официалната дата на Ден на бащата показват следното: от гласувалите 74 души, 54

(или 73%) са дали отговор „Да”, а 20 (или 27%) са дали отговор „Не”. Това

недвусмислено показва, че идеята среща подкрепа сред родителите.

По т. 2 е обсъдена идеята за изграждане на дигитгална класна стая или нова

игротека. Госпожа Катерина Стоянова казва, че по-скоро подкрепя идеята за

изграждане на нова игротека, а не на дигитална класна стая. Мотивите са следните:

за изграждане на дигитална класна стая ще има затруднения, защото в последните

месеци има голям дефицит на техника и почти никакъв избор. От друга страна,

игротеката е подходяща за неформално общуване между децата, които в последните

години прекалено много са се „дигитализирали”.

Господин Христов и господин Спасов мислят, че идеята е добра. Въпреки това, трябва

да бъде направена анкета, с която да се допитаме до родителите, какво да направим

за училището.

По т. З, след направено проучване от инж. Борислав Дамянов, е обсъдено, че

евентуално боядисване на училището, включително материали и труд, би струвало

около 19 000 лв.

По т. 4 господин Христов предлага да органиизраме анкета ”Какво бихте искали да се

промени в материалната база на училището с наличните в настоятелството 10 000

лева?". Анкетата да включва следните фиксирани отговори, както и възможност

родителите да дописват свои предложения:

1. Да бъде възстановен Амфитеатъра зад училището - вижте тук:

http://ul).1630u.org/remont-amfiteatar-163-ou/

2. Да се боядиса училището, за да изглежда добре

З. Да се подмени настилката в двора - плочките са изронени

4. Да се изгради нова игротека в училището

5. Да се купят 5 климатика за стаите на етаж 3 - най-топлите и съответно най-

студените стаи

6. Друго - моля опишете

По т. 5 е изготвено писмо до Директора на 163 ОУ с предложение през лятото на 2022

година да бъде организирана Лятна занималня. Писмото е внесено в дирекцията на

училището.
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По т. 6 са разгледани подходящи дати през месец април за организиране н
събрание. Господин Христов предлага да бъде на 2(),()4.2()22 г, Госпожа Стоянова и

господин Спасов са съгласни с датата. Обсъдени са точки за дневния ред на

събранието.

Взето е решение Общото събрание да бъде насрочено за 18:30 ч. на 20.04.2022 г. със

следния дневен ред:

1. Отчет на поставените задачи на ОС от 06.10.2021 г.

2. Финансов отчет на Сдружението за 2021 г.

З. Доклад на контролната комисия за 2021 г.
4. Организиране на Лятна занималня 2022
5. Приоритети за финансиране от УН

6. Закупуване на учебни помагала за учебната 2022/2023 година

Господин Спасов поема ангажимент да изготви покана за Общото събрание и да я

изпрати до настоятелите, както и да я публикува във Фейсбук-страницата и сайта на

УН.

По т. 7 е взето решение за поредна година да бъде организирана кампания „Да
останем в 5-ти клас”. Ще бъде изготвена специална публикация с въпроси и отговори

относно предимствата за петокласниците в 163 ОУ, като публикацията ще бъде

разпространена чрез сайта на УН и Фейсбук-страницата на училището.

По т. 8 е взето решение да бъде организирана кампания за прием в I клас, с която да

се огласи предстоящия Ден на отворените врати (16-ти април), както и всякаква

друга информация, касаеща родителите на бъдещите първокласници.

По т. 9 е обсъдена възможността за кандидатстване за конкурса на инициативата „Ти

и Lidl за по-добър живот” за обособяване на класна стая на открито в училищния

двор. Взето е решение УН да се включи в конкурса, като срокът за кандидатстване е

до 28.06.2022 г.

По т. 10 е изготвено искане до Директора на 163 ОУ за предвиждане в бюджета на

163 ОУ и разкриване на щат за един педагогически съветник от началото на учебната

2022/2023 година.

По т. 11 е обсъдена ситуацията в следобедната занималня на ПК. В момента ходят по

5 деца, родителите на които плащат по 1()() лв. lla преподавателя плащаме 600 лв., но

последните З месеца по 1-2 деца отсъстват по повече от 2 седмици и правим

редукция на таксата с 50%. Реално дотираме следобедната занималня, защото

учителят е на работа.
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По т. 12 е изготвено писмо до Директора на 163 ОУ с искане да бъде от енена

забраната за ползване на ученически шкафчета. Писмото е внесено в дирек ята на

училището.

дата: 17.03.2022 г. Георги Христов•
едседател на УС на УН къ

•,fdY0 Катерина Стоя ва: ... .

м. Председател на на УН към 163 О

Светлин Спасов:

(Координатор на УС на У 63 0У)


