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

ПРОТОКОЛ
№5
от проведено заседание на Училищното
настоятелство към 105.СУ „Атанас Далчев“, гр. София

Днес, 20 април 2021 г., в 18.30 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. Общо събрание на Училищното настоятелство с дневен ред, посочен в
публикуваната покана;
2. Постъпили жалби от родители относно поддръжката на училищния двор;
3. Прояви на вандализъм в двора на училището;
4. Допускане на МПС‐та в двора на училището – забрани и извънредни
ситуации;
5. Проект „Каручка в горичка“;
6. Учебен процес и НВО;
7. Великденски базар 2021 г. за децта от начален етап;
8. Докладна от класния ръководител на VIII „б“ клас във връзка с дете, за което
се грижи само единия родител и има материални затруднения, с искане за
отпускане на еднократна помощ.
9. Неработещи/незахранени/несветещи лампи в двора на учебното заведение
– състояние, нужда и/или отстраняване;
10. Предложение от Йордан Василев, родител на дете от I „б“ клас, за
награждаване на деца, които представят училището на различни състезания;
11. Празник на училището през месец май;
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12. Следваща среща на УН.

По т. 1 от дневния ред
‐

Членовете на УН бяха информирани за деня и часа на срещата и днесвния ред от
Поканата за Общо събрание.

По т. 2 от дневния ред
‐

Членовете на УН бяха запознати от директор Цветанка Костадинова, че има
постъпили жалби от родители, във връзка с изхвърлени отпадъци и опаковки в
двора на училището, като се иска отговорност. Директор КОстадинова е поканила
родителите на личен разговор или да се присъединят към срещата на
Училищното настоятелство и да се разговаря по казуса. До момента не е била
потърсена обратна връзка за такава среща от родителите. Директор Костадинова
обясни, че персоналът почиства ежедневно двора на училището, но системно
деца изхвърлят или разпиляват опаковки умишлено или неумишлено, най‐често
в следобедните часове на деня, когато деца остават да играят в двора на
училището. На въпрос, дали охраната не може да се погрижи за опазването на
чистотата или да почиства, тя категорично коментира, че задълженията на
охраната са приотизирани имено да охранява. Родител поиска и другите членове
на настоятелството да коментират и да изкажат мнение, дали намират двора за
замърсен – коментиращите не изразиха мнение за занемарен или замърсен
двор.

По т. 3 от дневния ред
‐

По тази точка директор Костадинова разказа за поредната проява на вандализъм
на територията на училището, когато в една учебна сутрин са установили щети в
съществуващата интернет система, а имено били са срязани кабели, досатвящи
услугата в сградата на училището. С този акт е било възпрепятствано и
затруднено обучението на учениците от учители, които са имали присъствени и
дистанционни/онлайн форми на обучение. Директор Костадинова изказа своето
възмущение и усилията, които се полагат, както и средствата, които се влагат, за
да се подновява и модернизира базата, за което е необходимо и технологично
време.

По т. 4 от дневния ред
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‐

Отново по жалба от родители на деца от училището е постъпило оплакване, че в
двора на училището са влизали коли. Директор Костадинова беше попитана,
какви са били тези коли. Тя обясни, че това са служебни коли на фирми, които
обслужват временно или постоянно, или доставят някакви услуги и ремонтни
дейности в училище. Често това са били фирми, които прекарват нужни
материали или инструменти, транспортни коли, които извозват отпадъците от
кухнята и стола, линейки и подобни. Винаги, когато е възможно от служителите
на фирмата доставчик на услугата е изискано те да пристигат в часови диапазони,
когато все още няма деца, т.е. преди 7:15 ч. Беше предложено от член на УН да
се провери, какви са възможностите, тези коли да получават от охраната при
влизане и престой в двора на учебното заведение, някакъв вид табелка/пропуск
за таблото, за да се обозначи, че това не е случайно МПС.

По т. 5 от дневния ред
‐

Членовете на УН бяха запознати с един проект, който скоро предстои за
учениците от втори клас, наречен „Каручка в горичка“, който ще се състои в двора
на училището и има образователна цел.

По т. 6 от дневния ред
‐

‐
‐
‐

‐

Ще се сътои НВО за децата от четвъртите, седмите и десетите класове, както е по
план. Родител попита, дали се подготвя ново външно оценяване от следващата
година, което да обхваща всички предмети на съответните класове. Директор
Костадинова отговори, че все още няма официални наредби за такова
изменение.
Уведоми ни, че им предстои Педагогически съвет, на който ще коментират
разпределението на часовете за следващата учебна година.
Запозна ни с датите за регистрация в новата надградена онлайн система за
кандидатстване на учениците за първи клас, която е стартирала вече.
Повдигнат бе и въпросът за почивните дни през месец май от родител‐член на
УН. Директор Костадинова обяви, че до момента няма друга наредба и дните
05.май и 07.май са учебни дни.
Родители се интересуваха и от учебните дни през юни месец, на което директор
Костадинова също отвърна, че за сега няма промяна и остават посочените от
Министерството дати за край на учебната година по класове.

По т. 7 от дневния ред членовете на УН
‐

Обсъди се възможността да се направи Великденски благотворителен базар тази
година предимно за учениците от начален етап. Възможните дати ще бъдат
съобразени с възможността базарът да се организира навън. Като възможни дати
бяха коментирани 26, 27, 28 или 29 април, като все още не е обособена единна
идея, дали класовете да не са разделени и разпределени в различните дни.
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По т. 8 от дневния ред членовете на УН
‐

‐

‐

Постъпи предложение да се подпомогне детето със сумата от 500 лв. или
ежемесечни суми по 150 ‐ 200 лв. до края на учебната година. По тази точка се
проведе дискусия за сумите, които е редно и допустимо да се отпускат за деца в
нужда, с оглед на събираемостта на вноските. При ниска събираемост е логично
и бюджетът на УН да е по‐ограничен. Възможностите за подпомагане на деца в
нужда, което е изключителен приоритет за УН, също биха се свили. Апелът на
членовете на УН е за солидарност и обща отговорност, за да можем да постигнем
една добра събираемост и УН да е във възможност да подпомага училищни
дейности, деца в нужда с еднократни или ежемесечни помощи, осигуряване и
награждаване на деца, постигнали отличия в различни състезания и изяви, да
може да откликва на нуждите на родители, учители и деца за една по‐добра
среда и за едни мотивирани деца.
Детето от този клас е в затруднено материално състояние, отличник и е част от
училището от начален етап на своето образование. Постъпи предложение да
бъде отпусната еднократно сумата от 150 лв. В случай, че постъпи повече
информация от страна на класен ръководител или друг, че нуждите на детето са
други и биха възлезли на по‐голяма сума, да бъде обсъдено и гласувано новото
предложение на следващо събрание на УН. Предложението от 150 лв.
еднократна помощ беше гласувано и прието с всички „за“ и без нито един
„против“ или „въздържал се“.
Касиерът на УН ще изготви информационна таблица за събраните средства за
учебната 2020/2021 година.

По т. 9 от дневния ред членовете на УН
‐

Директор Костадинова информира членовете на УН за лампи в двора на
училището, които в последните няколко десетилетия не се използват, не светят и
техник е констатирал, че те дори не се захранват с електричество. Попита, дали
според родителите, които посрещат децата си вечер от страната, където са тези
лампи, има нужда от допълнително осветление, за да се осмисли инвестицията
от подновяване и захранване на тези лампи. Повечето родители не бяха
запознати и на никой не му жбеше направило впечатление, че има неосветена
част от двора, където посрещат децата си, поради наличието на други
осветителни тела. Решено беше на този етап да не се инвестира в тези лампи, а
да се потърси възможност и варианти за тяхното законно отстраняване, за да се
осигури максимално безопастността на всички, намиращи се на територията на
училището, което е общинска собственост.

По т. 10 от дневния ред членовете на УН
‐

Йордан Василев, родител на дете от първи „б“ клас предложи да бъдат оценени
усилията на деца, допринесли за общия успех на училището, които са получили
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заслужени отличия на състезания, конкурси или за изключителни изяви или
заслуги. Предложението му е с цел да бъдат поощрени и мотивирани всички
ученици да постигат успехи. Това предложение беше одбрено от всички и
надградено с коментар на директор КОстадинова за грамотите, които се дават на
учениците, както и за Празника на училището, който се състои през май месец,
на който се награждават имено такива ученици.
По т. 11 от дневния ред членовете на УН
‐

Във връзка с коментираното по точка 10 от дневния ред, директор Костадинова
сподели, че през месец май се отбелязва „Празник на училището“, като на
цереммония в този ден се връчват специалните награди и отличия на децата с
добри успехи и изяви от състезания, конкурси и подобни.

По т. 12 от дневния ред членовете на УН
‐

По тази точка беше решено следващото събрание да се състои на 05.05.2021 г. от
19.00 ч., когато ще се състои Общото събрание на УН. Ако в този час не се събере
нужния кворум за гласуване на дневния ред, то събранието ще бъде насрочено
за един час по‐късно, когато решенията ще бъдат гласувани, както е по
нормативни документи.

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 20.04.2021 г. ;

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

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

Дата: 20.04.2021г.
гр. София
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