Протокол от заседание на Училищно настоятелство
105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София, ул. “Пимен Зографски” № 7

ПРОТОКОЛ
№2
от проведено заседание на Училищното
настоятелство към 105.СУ „Атанас Далчев“, гр. София

Днес, 20 октомври 2020 г., в 18.00 часа, в изпълнение на Закона за предучилищното и
училищното образование, се проведе среща на членовете на Училищното настоятелство
към 105.СУ „Атанас Далчев“. На срещата присъстваха 27 от членовете на
настоятелството.
Всички присъстващи на заседанието членове на Училищното настоятелство (УН) са
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието протече по следния дневен ред, както следва:
1. Устав на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза – Училищно
настоятелство при 105. СУ „Атанас Далчев“ – промени и допълнения,
гласуване за приемане на Устава
2. Избор на двама нови членове в състава на УН
3. Преглед на отчета по направления
4. Предложение за отваряне на дарителска сметка на училището
5. Коледен благотворителен базар 2020
6. Други
7. Следваща среща на УН

По т. 1 от дневния ред
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‐

Членовете на УН бяха запознати с промените в Устава на УН като те бяха
прочетени на глас и представени. Постъпи предложение от Николай Николов за
допълнение във връзка с провеждане на гласуванията, а именно, че при
гласувания и липса на кворум събранието се отлага с един час по‐късно на
същото място, и при същия дневен ред, и може да се проведе и или състои,
колкото и членове да се явят. Всички промени и допълнения бяха гласувани и
приети единодушно, без въздържали се.

По т. 2 от дневния ред
‐

Поради промяна в законовите норми и уредби за училищното образование,
директорите нямат право да участват в управителния съвет на УН, се налага
избор на нов член на управителния съвет. Поради невъзможност на
председателя на управителния съвет на дружеството, г‐жа Д. Пенева, да
присъства на всички събрания на УН и факта, че тя вече не е родител на
дете/деца, ученици в училището, беше предложено тя да стане почетен член на
управителния съвет. Последното беше гласувано и прието с пълно единодушие,
без въздържали се. За двете освободени позиции се кандидатираха родител и
член на УН – Йордан Василев, баща на дете от първи „в“ клас – и родител и член
на УН – Вероника Юрукова, майка на дете от първи „д“ клас. След кратко
представяне от тяхна страна пред събранието на членовете на УН, се пристъпи
към гласуване за член на управителния съвет на УН ‐ г‐н Йордан Василев.
Неговата кандидатура беше гласувана и приета с единодушие, без въздържали
се. Кандидатурата на г‐жа Вероника Юрукова беше гласувана и приета с
единодушие, без въздържали се.

По т. 3 от дневния ред
‐

‐
‐

Общо разходи за учебната 2019/2020г. – 25.885,52 лв., от които:
Училищни мероприятия 1.729,64 лв.;
Абонаментна поддръжка на компютри 8.805,38 лв.;
Абонаментна поддръжка и ремонт на видеонаблюдение 6.190,00 лв.;
Учебна дейност 2.200,77 лв.;
Подобряване на МТБ 2.650,17 лв.;
Награди 1.038,56 лв.;
Социална дейност 3.271,00 лв.
Приходи по квитанции – 17.150,00 лв.
Приходи от Коледен базар – 20.265,56 лв.

По т. 4 от дневния ред
‐

Постъпи предложение от Елена Игнатова за отваряне на дарителска сметка,
средствата от която да бъдат използвани за облагородяване на средата на децата
в училище, по‐конкретно за подобряване условията и ремонт на частта на
сградата, наречена „Столова“ или „Стол“, където децата се хранят.
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Предложението беше обсъдено, Елена Игнатова и Малина Димитрова се
ангажират като членове на УН да направят необходимото проучване и да
представят резултатите на следващото събрание на УН.
По т. 5 от дневния ред
‐

Във връзка с Коледния благотворителен базар в края на 2020 година беше
обсъдено предложението тази година събитието да се проведе изцяло или от
части онлайн, чието предложение идва от Училищния парламент към 105.СУ.

По т. 6 от дневния ред членовете на УН
‐
‐
‐

‐

‐

Коментираха проблеми сред родителите за събираемостта на вноските за УН за
учебната 2019/2020 г. поради настъпилите извънредни мерки;
За тази учебна година няма да има образователен театър;
Препаратите, с които се извършва дезинфекция в училището са по предписания
на РЗИ, използват се единствено препарати, утвърдени от РЗИ, не се използва
белина;
Директорът търси фирми и съдействие за предоставяне на технологиите и
техническите устройства за класните стаи за провеждане на занятия за децата,
които са в електронна форма на обучение;
Има поръчани хладилник и допълнителни шкафчета за коридорите.

По т. 7 от дневния ред членовете на УН
‐

‐
‐

‐

Обсъди се създаването на даритеслки фонд, чиято цел да бъде реновиране и
освежаване на площите, използвани в училището като училищен стол и кухня,
които се ползват от фирми наематели.
Беше повдигнат въпроса за поскъпване на купоните и качеството на храната в
стола.
Родители, членове на УН и ОС постигнаха договаряне за закупуване и монтиране
на мрежи на вратите за футбол на игрището в двора на училището, като
доброволен личен акт.
Повдигнат беше въпросът за родителски срещи през октомври – вероятно няма
да се състоят такива, а ако – то само в онлайн форма.

По т. 8 от дневния ред
‐

Следваща среща на УН – 20.10.2020г.

След изчерпване на дневния ред, заседанието на Училищното настоятелство към 105.СУ
„Атанас Далчев“ се закри.
Документи, придружаващи този протокол:
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1. Присъствен списък от дата 20.10.2020 г. ;
2. Финансов отчет на средствата на УН през учебната 2019/2020 година.

Протоколчик: ………………………………………………………………………………….…, ……………………………….
/подпис/

Председател: ……………………………………………………………………………………., ……………………………….
/подпис/

Дата: 20.10.2020г.
гр. София
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