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До Директора
на
163 ОУ „Черноризец Храбър
Г-жа Катя Дойнова
София
Искър 1582
жк." Дружба-2" -3 част

Уважаема Г-жо Дойнова,
Поради постъпили при нас официално, (на e-mail и в сайта на Училищното
Настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“), сигнали за нивото на обслужване в
училищната лафка и стол, Ви молим за съдействие и отговори.
Получихме сигнали от родител за високи цени в лафката. Цитираме част от
писмото:
*

Солети „хрус-хрус“ 0.40 лв. при цена при вендинг машините (където се предполага, че е

по-висока) от 0.30 лв.
*

Меденка „лю бимка“ - 0.65 лв!!!, при редовна цена в магазин от 0.50 (в близкия Т-маркет

е 0.45 лв.)
*

Десерт „ албени “ на Ю лкер - 0.90 лв, същия си купих онзи ден от кетъринга в нашата

фирма за 0.65 лв.!!!
*

Кроасан „ Чипикао “ - 0.90 лв. ...
Също така до нас достигнаха няколко устни оплаквания от родители на деца, които

се хранят в стола за невъздържано и грубо отношение на част от новия персонал в стола.
Жената, която обслужва децата в лафката, както ни бе съобщено, също има грубо
отношение към учениците, което е неприятно и невъзпитателно, особено за малките
ученици. Вика им, гони ги, вероятно напрегната от това, че работи сама и се образува
опашка.
За нас е важно също, след участието ни в проверката на качеството, количеството и
произхода на храната в стола, да получим материално изразени доказателства, че
количеството което децата ядат е според рецептурника - т.е. очакваме съдържателите на
стола да осигурят на своите служители везна, с която да се определят порциите и
контролно да се проверява количеството на храната.
Друг проблем, възникнал във връзка с лафката и стола е визиран в писмо от друг
наш родител, който споделя следното:
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Сално съм обезпокоена от асортимента, предлаган в бюфета на училището както от наличието на чипсове, зрьнчо и др. подобни, така и от липсата на пресни
плодове, зеленчуци, натурални кисели млека, сандвичи без колбаси и др. по-здравословни
продукти. Съществува наредба по въпроса, която според мен тук очевидно не се
изпълнява (httv://lex.bs/be/laws/ldoc/2135642509, а ето и един нов анализ за нейното
спазване: http://www.srzi.bs/documents/Profilaktika/Decata i uchilishteto/Analiz.pdf). Какво
мож е да се направи по въпроса? Извинявам се, ако съм останала с погрешно впечатление
за бюфета, но информацията ми е най-вече от сина м и и дочуто от други майки, лично аз
не съм имала достъп до него (което е пряко свързано със следващата точка...). “
Получихме оплакване, че извън междучасията лафката често е затворена,
служителката е вътре, но вратата е заключена и дефакто не работи - недопустимо е
лафката да работи само за междучасията.
При нас постъпиха оплаквания, че се предлагат сандвичи, представляващи слепени
две филии силно наподобяващи на безплатната закуска предлагана сутринта в същия ден.
За нас като Управителен съвет на УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ е важно да
изгладим проблемите, които родителите срещат по отношение на храненето на техните
деца. Също така за нас е важно и сме информирани относно условията, при които работи
фирма „ЕТ МАДИ - ВЕРА ГЕКОВА“ поради, което Ви молим за копие от договора на
фирмата с община Искър и подробности относно него.
Ние очакваме да бъде осигурена контролна везна(да има ясен контрол върху
количествата), да ни бъде предоставено копие от договора на фирма „ЕТ МАДИ - ВЕРА
ГЕКОВА", очакваме също официален отговор относно цените и асо
Благодарим предварително за отделеното време и внимание!

С уважение: Георги Христов .
(председател УС на УН на 163 ОУ „

София
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