ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗЮЛНЦ НА “УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” ЗА 2011г.
През 2011г. дейността на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ
“АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” бе насочена основно към подпомагане на
дейността на 9-та Френска езикова гимназия във връзка с отбелязване на
нейната 50 годишнина и финансиране различни други дейности,
осъществявани от училището.
През 2011г. бяха проведени три събрания на Съвета на настоятелите, на
които освен членовете на съвета, присъстваха и представители на училищното
ръководство, преподаватели, членове на настоятелството, кандидат-членове на
същото и представители на училищния парламент.
За първи път и в законоустановените срокове беше представена в
Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието
изискуемата се съгласно чл.46 от ЗЮЛНЦ информация за дейността на
настоятелството през предходната година.
В съответствие с целите и задачите, регламентирани в Устава и
Правилника, Училищното настоятелство е извършило следните дейности през
2011г.:
1. През 2011 година представители на Съвета на настоятелите са
участвали на провежданите педагогически съвети, като упражняваха и правото
си на глас при вземане на решения (напр. за определяне на стипендии,
наказания, поощрения, организация на дейностите в училище, подготовка на
честването на юбилея на гимназията и др.);
2. Представител на СН е участвал в дискусионен клуб, организиран от
ученици на гимназията, на който са присъствали представители на други
столични гимназии, като разходите по наемане на зала за провеждане на
мероприятието са заплатени изцяло от настоятелството;
3. Извършено е финансиране на участието на ученици от гимназията в
ХVІІІ международен фестивал на франкофонския ученически театър чрез
заплащане на таксата за участие във фестивала по сметка на Френския културен
институт;
4. Извършено е финансиране на участието на ученици от гимназията в
Годишната среща в Нант (Франция) по проект „Гая”, свързан с опазване на
околната среда на тема „Въздух”. Финансирането се изразява се в закупуване от
настоятелството на необходимия брой тениски с логото на гимназията за
учениците, представящи гимназията на това мероприятие;
5. Настоятелството сключи договор с гимназията във връзка с
провеждането и организацията на изпита DELF, като в договорът изрично е
постигнато съгласие сумата, която остане след приключване на изпита и
изплащане на всички разноски, свързани с него, да бъде използвана от
настоятелството за финансиране на участия на ученици от Гимназията във
франкофонски национални и/или международни конкурси и мероприятия.
След подписване на договора, настоятелството съдейства и помогна за

провеждане на изпита за получаване на сертификат „Делф”, чрез който се
определя на нивото на владеене на френски език от учениците в гимназията.
Помощта се изрази в наемането на квестори, преподаватели, които да проверят
изпитните работи, изплащане на възнаграждения на същите, осигуряването на
необходимите материали, заплащането на дължимите към бюджета суми за
осигуровки, данъци и др.;
6. Представители на настоятелството са присъствали на проведено
събрание на ученическия парламент на 9-та ФЕГ, на който са обсъдени въпроси
във връзка с организиране на пролетен благотворителен бал и на учениците е
предоставена информация за дейността на настоятелството;
7. Настоятелството пое разходите по транспорта на танцовия състав на
училището до Велико Търново за участие в „Болярско надиграване 2011”;
8. Заплатени бяха и разходите на учениците, взели участие в ХІІІ-тото
Национално състезание по химия, което се проведе в гр.Шумен;
9. Настоятелството кандидатствала с проект за финансиране на театрална
постановка пред фондация „13 века България”, но за съжаление кандидатурата
не е била одобрена;
10. През 2011г. настоятелството е заплащало наемът за жилището, което
се ползва от преподавателя-чужденец по френски език в гимназията, като са
заплатени и част от консумативните разноски за същото;
11. За отбелязване на 50 годишнината на 9-та ФЕГ, настоятелството е
оказало активно съдействие на ръководството на гимназията, а също и е поело
заплащането на:
отпечатването на юбилеен училищен вестник;
изработката на значки и плакети с логото на гимназията;
наем за фолклорни костюми и костюми за валс на танцовия състав
на училището за юбилейния концерт;
заснемането и излъчването на телевизионен репортаж;
половината от наема за Зала №1 на НДК, в която се проведе
концерта по случай 50 годишнината.
12. Настоятелството пое разходите за транспорт и храна на учениците,
участвали в проведеното през м.ноември 2011г. в гр.Враца Национално
многоезично състезание.
С извършване на гореизброените дейности настоятелството е работило за
постигане на поставените в устава му цели, а именно: да дава предложения за
развитието на училището, да помага за решаването на текущи проблеми,
свързани с неговата дейност и да осигурява допълнителни финансови и
материални средства за същото.
Председател на “УН към 9 ФЕГ
“Алфонс дьо Ламартин”:
.........................................................
(А.Василева)

