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

ПРОТОКОЛ
№4
от проведено заседание на Училищното
настоятелство към 105.СУ „Атанас Далчев“, гр. София

Днес, 18 март 2021 г., в 19.00 часа, в изпълнение на Закона за предучилищното и
училищното образование, се проведе среща на членовете на Училищното настоятелство
към 105.СУ „Атанас Далчев“.
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. Въпроси относно застраховките, които Училищното настоятелство сключва
със застрахователна компания ежегодно в полза на учениците, за които е
постъпила вноска към УН.
2. Коледен благотворителен базар
3. Молба за отпускане на средства за тонери и хартия за принтера на училището;
4. Молба за отпускане на средства за закупуване на подаръчни книжки за
учениците по случай „Празника на буквите“, който се празнува ежегодно от
първокласниците;
5. Докладна за ученик от Х „а“ клас с един жив родител, с необходимост от
еднократна финансова помощ за ученика за закупуване на дрехи и нужни
вещи;
6. Докладна от родители от IX „а“ клас с искане за еднократна финансова помощ
за техния класен ръководител поради смърт на дете;
7. Докладна от XII „б“ клас за финансова помощ за заплащането на кувертите на
две деца от класа за абитуриентският им бал на обща стойност 270 лв.;
8. Докладна от единадесетите класове на училището с искане за отпускане на
средстсва за подготовка изпращането на учениците от дванадесетите
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класове, с които да бъде закупена украса и балони – ориентировъчна сума от
100‐150 лв. еднократно.
9. Покана за свикване на Общо събрание на Училищното настоятелство –
прикачено копие от поканата към този протокол;
10. Следваща среща на УН.

По т. 1 от дневния ред
‐

Членовете на УН бяха запознати със сключената на 22.12.2020 г. Полица за
групова застраховка. Бяха дадени насоки членовете на Училищното
настоятелство да информират родителите на децата, чийто клас те представляват
в настоятелството.

По т. 2 от дневния ред
‐

Членовете на УН бяха запознати със събраните средства от организираните
дистанционно и вътрешно класово организирани Коледни благотворителни
базари на два класа – I „б“ клас и XII „б“. Събраните средства възлизат за I „б“ на
1605 лв. и за XII „б“ на 140 лв..

По т. 3 от дневния ред
‐

По тази точка се проведе гласуване и молбата беше единодушно приета.

По т. 4 от дневния ред
‐

Проведе се гласуване измежду присъстващите членове на УН ‐ всички гласуваха
и единодушно молбата беше приета.

По т. 5 от дневния ред
‐

Проведе се дискусия и постъпи предложение еднократната финансова помощ да
бъде 500 лв. Всички гласуваха с и единодушно предложението беше прието.

По т. 6 от дневния ред
‐

Родителите от IX „а“ не посочиха конкретна сума, но беше обсъдено от членовете
на УН и след подробна дискусия за средствата, се обособи решението да се дари
сумата от 1.000,00 лв. за класния ръководител. Сумата беше гласуване и приета
единодушно от всички присъстващи членове на УН.
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По т. 7 от дневния ред членовете на УН
‐

Обсъди се принусът на децата, от този клас, които са направили свой вътрешен
т.нар. Благотворителен Коледен базар, чрез който са събрали сумата от 140 лв.
Членовете на УН отчетоха желанието и благородната дейност на децата от XII „б“
клас и предложиха да допринесат към искането от бюджета на УН със оставащата
сума от 130 лв. Решението беше гласувано и прието единодушно.

По т. 8 от дневния ред членовете на УН
‐

По тази точка се проведе гласуване и единодушно молбата беше приета
средствата да бъдат отпуснати.

По т. 9 от дневния ред членовете на УН
‐

Поканата беше представена и членовете на УН бяха уведомени, че тя е
публикувана и качена на сайта на класа, за да може всеки да се запознае със
съдържанието и дневния ред.

По т. 10 от дневния ред членовете на УН
‐

По тази точка беше решено следващото събрание да се състои на 13.04.2021 г. от
18.30 ч., освен ако не възникнат непредвидени обстоятелства, които да наложат
преместване на датата и/или часа на срещата.

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 18.03.2021 г. ;
2. Копие на Пoкана за свикване на Общо събрание.

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

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