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

ПРОТОКОЛ
№3
от проведено заседание на Училищното
настоятелство към 105.СУ „Атанас Далчев“, гр. София

Днес, 10 ноември 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 11 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. Директор г‐жа Костадинова представи становището на Обществения съвет
към 105. СУ относно провеждане на дистанционно обучение на учениците
2. Директор г‐жа Костадинова прочете препоръките от Министерство на
образованието и Министерство на здравеопазването във връзка с
провеждане на часовете и възможности за обучение по време на
епидемичната обстановка в страната
3. Провеждане на допитване и гласуване по въпрос с носене на маски на
учениците при събиране на групите от ЦДО
4. Прочит на жалба от родител до министъра на образованието
5. Молба от родител за отпускане на средства
6. Други
7. Следваща среща на УН
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По т. 1 от дневния ред
‐

Членовете на УН бяха запознати със Становището на Обществения съвет към
105.СУ във връзка с изисканата документация, която се представя при искане за
преминаване към ОЕСР. В становището председателят на Обществения съвет
Емил Йотов е обобщил решението като е написал, че членовете на Обществения
съвет не са съгласни само учениците от първи до четвърти клас да посещават
училището, а 5‐7 и 8‐12 класове да преминат изцяло онлайн. Изразили са
притеснение относно матурите, които предстоят на 7 и 12 клас, както и
неяснотата относно срока на обучението онлайн. Ето защо те предлагат всяка от
групите да учи на ротационен принцип присъствено, т.е. 10 дена (две календарни
седмици) онлайн и четири – присъствено. Като втори вариант те предлагат
преминаването на всички групи класове изцяло на онлайн обучение, предвид
увеличаващите се заболели с Covid‐19, но изказват своето притеснение относно
статистическата по‐голяма заболеваемост не на учениците, а на учителите.

По т. 2 от дневния ред
‐

Поради постоянната промяна в законовите уредби и препоръки към училищното
образование във връзка с епидемичната обстановка в страната с Covid‐19,
директор Костадинова ни запозна с писмо, в което се даваха препоръки към
ръководствата на училищата. Някои от тях не биха могли да бъдат реализирани
на този етап в нашето училище и директор Костадинова полага максимални
усилия за запазване здравето, и целостта на екипа от учители, и персонал на
училището, както и на учениците. Откроява се недостиг на учители, които да
заместват отсъстващи такива.

По т. 3 от дневния ред
‐

Проведе се дискусия и гласуване измежду присъстващите членове на УН относно
запитване за задължително носене на маски от учениците, които посещават ЦДО
и се събират ученици от няколко класа. От единадесет присъстващи всички
гласуваха с „против“. Няма нито един „за“ или „въздържал се“.

По т. 4 от дневния ред
‐

‐

До министъра на образованието е постъпила жалба, в която родител на дете от
нашето училище, което е било карантинирано, поради положителен резултат на
PCR‐тест, изказва своето недоволство от работата на класния ръководител
относно преподаването на детето му през времето на карантината. Оплакването
е, че родителят е трябвало сам да поеме част от задълженията на учителя.
Ние от Училищното настоятелство като родители разбираме ситуацията на
жалбоподателя. В същото време обсъдихме невъзможността един учител да
провежда много на брой часове с децата в клас и след това с деца, които са извън
присъствената фирма на обучение. По‐нататък по време на събранието
коментирахме алтернативите за осъществяване на синхронно обучение.
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По т. 5 от дневния ред
‐

Родител на дете от II “в“ клас и член на УН постави устно запитване за еднократно
отпускане на средства на семейството на дете от класа поради починал родител.
Искането остава, но ще бъде направено проучване, за да се определи какви са
нуждите на семейството и детето в този тежък за тях момент. В случай на
необходимост управителният съвет към настоятелството може да вземе
решение, с цел по‐бързо реагиране.

По т. 6 от дневния ред членовете на УН
‐

‐

Обсъждаха се варианти за провеждане на синхронно обучение на отсъстващите
поради карантиниране деца. Няма евтино и достатъчно качествено решение.
Предстоят още срещи и търсене на варианти;
Училищното настоятелство е получило два отказа от банки за отваряне на
дарителска сметка. Такава сметка може да бъде отворена само към
организацията на УН, а не към самото училище, според юристите на Столична
районна община „Изгрев“, стана ясно след устна консултация с тях. Банката,
която до момента изрази готовност да съдейства при оформяне на документите
и откриването на такава дарителска сметка и има опит с такъв вид сметки е
Общинска банка АД. Предстои подготовка на документите от страна на
членовете на управителния съвет на УН.

По т. 7 от дневния ред членовете на УН
‐

Следваща среща на УН – 08.12.2020г., 18:00ч.

След изчерпване на дневния ред, заседанието на Училищното настоятелство към 105.СУ
„Атанас Далчев“ се закри.
Документи, придружаващи този протокол:
1. Присъствен списък от дата 20.10.2020 г. ;
2. Становище на Обществения съвет към 105. СУ от 09.11.2020г.

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

Председател: ……………………………………………………………………………………., ……………………………….
/подпис/
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Дата: 10.11.2020г.
гр. София
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