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СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 16309

ПРОТОКОЛ NQ64 ОТ 27.05.2022 Г.

от заседание на Управителния съвет '64 ко

на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбъ

Дневен ред

1. Сключване на граждански договори с учителите в Лятна занималня 2022.
2. Сключване на договор за хранене на децата в Лятна занималня 2022 с ЕТ

„Мади - Вера Гекова”.
З. Оперативно планиране на лятната занималня - маркиране на възможни

проблеми и отработването им.
4. Поръчка на спортни уреди - тенис маси, табла за баскетболни кошове, боя за

боядисване на игрищата.

5. Поръчка на табели за входовете на училището.

Заседанието започна в 9:30 ч.

По т. 1 господин Георги Христов поставя въпрос, кои учители ще работят на
граждански договор в лятната занималня. Господин Светлин Спасов казва, че това са
Дария Ковачева и Татяна Микова, а останалите учители, предвидени в графика, ще
работят като служители в училището без да им бъде сключен граждански договор —

това е тяхното желание.
Господин Христов пита, дали сумата от 30 лв. на поета смяна удовлетворява

двамата учители. Господин Спасов отговаря, че е разговарял с учителите и те са
съгласни на такова възнаграждение, като в добавка госпожа Микова ще организира
подвижни игри за децата от занималнята.

Взето е решение да бъдат сключени граждански договори на Дария Ковачева и

Татяна Микова за месец юни, като евентуално могат да бъдат продължени и за месец

юли. Възнаграждението ще бъде в размер на 30 лв. за отработена смяна, като
проведените от госпожа Микова допълнителни занимания с децата ще бъдат
заплащани като една допълнителна смяна на седмица.

По т. 2 господин Христов казва, че имаме оферта от ЕТ „Мади - Вера Гекова” за

хранене на стойност 5,50 лв. на дете на ден. Офертата е добра, защото така няма да

ангажираме външна кетъринг фирма и по този начин децата ще се хранят в
училищния стол, като няма да се налага да ангажираме никого допълнително да
почиства стола след хранене. Госпожа Катерина Стоянова и господин Спасов са
съгласни с господин Христов.

Взето е решение да бъде сключен договор с ЕТ „Мади - Вера Гекова” за хранене

на децата в лятната занималня, като стойността на храноден ще бъде 5,50 лв. на дете.

Договорът ще бъде сключен за срок от два месеца - юни и юли.

По т. З господин Спасов задава въпрос, къде ще се хранят децата от лятната
занималня на 14-ти и 16-ти юни, когато в училището ще се провежда НВО по БЕЛ и
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Математика в 7. клас. Господин Христов отговаря, че децат ще закусват в корпус А, а

доколкото НВО ще е приключило до 13:()() ч., децата ще обядват в училищния стол.

Господин Христов задава въпрос, кои учители ще бъдат първа смяна в тези

два дни, а господин Спасов отговаря, че на смяна ще бъдат Дария Ковачева и Татяна

Микова, като в добавка на 14-ти на смяна ще бъде господин Христов, а на 16-ти

Милена Владиславова.

Господин Христов маркира други проблеми, които биха могли да възникнат

при организацията на лятната занималня:

- липса на достатъчно учители;

- липса на активност от страна на учителите в работата с децата;

- ползване на мобилни телефони от децата в занималнята;

- поръчване на допълнителни консумативи за лятната занималня.

За откриването на лятната занималня, което съвпада с Деня на детето, трябва

да се подготви изненада - предложението на господин Христов е да се закупят две

торти.
По повод първия проблем, набелязан от господин Христов, а именно — липсата

на учители, господин Спасов казва, че графикът на учителите за месец юни вече е

изготвен, като проблемни са първите смени на 1-ви юни (тук може да се включи

господин Христов), 3-ти, 7-ми и 10-ти юни, като в тези дни трябва още един учител.

Господин Спасов предлага в тези дни да бъде ангажиран господин Никола Маджаров.

Господин Христов е съгласен.

Господин Спасов казва, че ще разпечата дневник на лятната занималня, в

който ще бъдат включени списък на децата и телефонните номера на родителите,

както и материали за оцветяване в занималнята.

По повод втория проблем, а именно - липсата на активност от страна на

учителите, господин Спасов казва, че е разговарял с учителите и е обърнал

внимание, че децата постоянно трябва да са ангажирани с различни дейности.

По повод проблема с ползване на мобилни телефони в занималнята господин

Христов казва, че не е добра идея да позволяваме тяхното използване - децата

трябва да са ангажирани с други дейности. Той предлага телефоните да бъдат

събирани от учителите и да бъдат връщани на децата в 16:00 ч. или когато детето си

тръгва от занималнята. Госпожа Стоянова и господин Спасов са съгласни.

По повод поръчването на ДОПЪЛНИТеЛНИ консумативи господин Спасов казва,

че е необходимо да бъдат закупени някои медицински материали, като цитопласт.

Господин Христов обръща внимание, че двете игротеки в училището трябва

да се подготвят за лятната занималня и всички материали да бъдат свалени от

стаята на УН в игротеките. Господин Спасов поема ангажимент да провери дали

игротеките са подготвени и да свали материалите.

По т. 4 господин Христов казва, че тази точка е ключова - на последното Общо

събрание нагласите са били да се подобрят различни неща в двора на училището, но

разходът за различните предложения е твърде голям, Тогава господин Христов е

предложил да се закупят различни спортни уреди за двора на училището, да се
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обновят спортните площадки. Големият проблем е липсата на съдействие от страна

на училището и в частност - от страна на учителите. Би било много добре, ако можем

да закупим всичко и да го дарим на училището, но... няма да има кой да монтира

различните съоръжения. Поради тази причина трябва да внимаваме, какво

закупуваме и как ще бъде осъществен монтажът.

Господин Христов предлага да закупим две вътрешни тенис маси от

DECATHLON - въпреки, че цената е малко по-висока, тези маси са по-качествени, а

въшна маса да купим от КАМО-67, защото цената в DECATHLON е 2040 лв., а КАМО-67

предлагат същия модел на цена 1900 лв. със доставка. Предложението е прието.

Необходимо е също да закупим З баки с боя за обновяване на външната

маркировка на спортните игрища. Имаме оферта на MASTERHAUS за 126 лв. за бака,

като от MASTERHAUS можем също да закупим и грунда. Учителите са казали, че те ще

обновят маркировката. Предложението е прието.

Следващото нещо, което трябва да се направи, е да се подновят таблата на

баскетболните кошове. По повод това сме изпратили запитване до DECATHL()N, но те

са ни отговорили, че не знаят размерите на таблата. В SPORT DEPOT нямат табла за

баскетболни кошове. В РУСЕ СПОРТ К ЕООД предлагат два вида табла - метални и от

шперплат. Металните са по качествени, на цена 456 лв. всяко, но размерите им не

съответстват на двете здравите табла, които в момента имат два от баскетболните

кошове в двора на училището. Размерите на таблата от шперплат съответстват, но не

са толкова качествени, като металните. Ще бъде необходимо да ангажираме човек,

който да направи монтаж на външната тенис маса, метални мрежи на футболните

врати и таблата на баскетболните кошове, като господин Христов предлага това да

бъде Николай Лазаров, който и преди е работил в училище (монтирал е

транспаранта за 30-годишнината на училището).

Предложението на господин Христов е да закупим 4 бр. метални табла, за да са

еднакви на всички кошове, метална оградна мрежа за футболните врати, червен

спрей за ринговете на баскетболните кошове, като допълнително ангажираме

Николай Лазаров за монтаж и изработване на табели, с които да обозначим, че

спортните съоръжения са дарение от У Н. Предложението е прието.

като нещо, което можем да обмислим допълнително, са дадени идеи за

закупуване на комбиниран фитнес уред за открито и евентуално още една външна

тенис маса.

По т. 5 господин Христов пита, дали да ангажираме Николай Лазаров за

изработка и монтиране на информационни табели за входовете на училището, на

които да има забрана за разхождане на кучета, време за достъп до двора на

училището и сайта на училището. Най-вероятно няма да бъдат осигурени от район

„Искър”. Всички са на мнение, че трябва да ги финансираме ние. Предложението е

прието.
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дата: 27.05.2022 г.
Абз ау

Георги Христов:
едседател на УС на УН къ 63 0У)

атерина Сто ова•
дседател на С на УН към 1639У)

Светлин Спасов: ........... .............. .

(Координатор на УС на УН к 163 0У)


