
llo lJJ 1021 е

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪ ово къч „

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРОТОКОЛ NQ65 ОТ 24.06.2022 Г.

от заседание на Управителния съвет

на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър'

Дневен ред

1. Нови оферти за спортни уреди.

2. Прием [освобождаване на настоятели.

З. Взимане на климатици за етаж З.

4. Премахване на приемно време на УН.

5. Закупуване на ученически шкафчета.

6. Изготвяне на договори за дарения.

Заседанието започна в 9:30 ч.

По т. 1 господин Христов казва, че се е допитал до Директора на училището, за

това, дали да закупим комбиниран спортен уред на открито или още две тенис маси.

Директор Дойнова е отговорила, че предпочита да бъдат закупени външни тенис

маси. Получил е оферта от друга фирма, АВАНТАЖ, която предлага масите със 100 лв.

по-евтино, т.е. ще струват общо 3700 лв., а не 3800 лв. Господин Христов предлага да

закупим масите, но отбелязва, че трябва също да поръчаме две нови табели за тях на

Николай Лазаров. Предложението е прието.

По т. 2 са разгледани постъпило заявление от Дария Ковачева за прием в УН,

както и молбата на Стела Маркова за напускане на У Н. Взето е решение Дария

Ковачева да бъде приета в УН и електронният й адрес да бъде добавен в мейл-лисга,

а Стела Маркова да бъде отписана от У Н, като електронният й адрес да бъде

премахнат от мейл-лисга.

По т. З господин Христов казва, че по инициатива на нашия настоятел, Петър

Гочев, е изготвено писмо до изпълнителния директор на Техномаркет с молба да

бъдат дарени 9 бр. климатици - вече има резултат и най-вероятно климатиците ще

бъдат дарени на УН. Необходимо е да заплатим техния монтаж. Взето е решение

климатиците да бъдат дарени от у Н на училището, като допълнително УН ще

заплати техния монтаж.

По т. 4 е взето решение да бъде премахнато фиксираното работно време на УН

- всяка сряда от 9:00 ч. до 12:00 ч. Ще бъдат премахнати табелите на вратата на У Н,

на входа на училището, както и съответната информация във Фейсбук-страницата и

сайта на УН.

По т. 5 госпожа Стоянова предлага да закупим нови ученически шкафчета, за

да обезпечим всички ученици от прогимназия за новата учебна година. Господин

Христов казва, че в момента има шкафчета за осем класа и по решение на предходно

Общо събрание, имаме задача да купим за един клас, за да покрием нуждите за девет

класа в прогимназия. За един клас са необходими 4 модула по 6 шкафчета (24
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ученици). Господин Христова казва, че ще се допита дали ще имаме З или 4 пети

класа тази година, т.е. дали ще останат 9 или ще имаме 10 класа в прогимназия, но

предлага да гласуваме решение за закупуване на шкафчета за два класа, за да не

свикваме нов Управителен съвет. Катерина Стоянова поема ангажимент да

актуализира документацията за шкафчетата и да я предаде на ръководството на

училището. Предложението е прието.

По т. 6 господин Христов казва, че трябва да изготвим договори за дарение на

всичко закупено по проекта за обновление на спортните уреди и площади, но също и

за ученическите шкафчета, които предстои да закупим. По молба на Директор

Дойнова, договорите трябва да се изготвят за суми, не по-големи от 5,000 лв.

Господин Христов казва, че ще изпрати мейл до господин Спасов, в който ще опише

всичко, което трябва да дарим, а господин Спасов поема ангажимент да изготви

договорите.

към

Край на събранието: 10:00 ч.

дата: 24.06.2022 г. Георги Христов: .. ... .

редседател на УС на У ъм З ОУ)

катер тоянова:

(Зам. предс л на УС на УН към 163

Светлин Спасов: ..... ..... .

(Координатор на УС на У' 163 0У)


