Протокол
№ 9/12.03..20132г.
от заседание на Съвета на настоятелите
на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Днес, 12 март 2013 г., в гр.София, на адрес бул. „Патриарх Евтимий” №35, от 18.00
часа, се проведе редовно заседание на Съвета на настоятелите на “УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”.
На заседанието присъстваха членовете на Съвета:
1) Николай Гълъбов
2) Данаил Данаилов
3) Милена Милева
4)Аделина Иванова
5) Любомир Янакиев
6) Нина Ангелова
На заседанието присъстваха също директорът на гимназията Емилия Богданова,
помощник-директорът Гергана Кръстева и членовете на Настоятелството: Анжела
Василева, Антоанета Балканска, София Петкова, Лъчезар Малаков, Йордан Вакъвчиев.
Членовете на Съвета на настоятелите констатираха, че заседанието е редовно и
може да взима решения, тъй като в съответствие с изискванията на чл.21, ал.2 от Устава на
настоятелството, повече от половината от членовете на Съвета на настоателите са
представени на заседанието.
Заседанието бе председателствано от Николай Гълъбов. Протоколчик бе Милена
Милева. Събранието се проведе при следния
Д н е в е н р е д:
1. Информация за работата на настоятелството от 18 ноември 2012 г. до 12 март
2013 г.
2. Обсъждане и гласуване по искания на учители за подпомагане на дейности
3. Избор на фирма за ушиване на тоги за абитуриентите
4. Демонстрацията на възможностите на озвучителна уредба за нуждите на
училището.
5.Актуализиране на визата на строителство на физкултурен салон на територията
на гимназията
По точка 1 г-н Гълъбов, председател на Съвета на настоятелите, направи отчет за
купените нови компютри (20 броя, без монитори) в изпълнение на решенията на Съвета
на настоятелите, взети на предходните две събрания.
Отново бе обсъждана идеята дали в рамките на IT Академията на Майкрософт
може да се организира и курс за родители. Решено бе да със съдействието на
ръководството на училището да се провери в Районния инспекторат по образованието
какви са възможностите за организиране на такъв курс.

Директорът на гимназията, г-жа Емилия Богданова, съобщи, че е обявена
обществена поръчка за покупка на 20 броя монитори за новите компютри, но се чака
отпускане на пари от бюджета.
Николай Гълъбов уведоми присъстващите на събранието, че има покана два
театрални колектива от гимназията да участват в театрален конкурс в ..................... Става
дума за трупите на Светлана Герасимова и на Людмила Николова. Разходите за ....
платени от Настоятелството.
Г-жа Богданова разказа за успеха, който миналата година са имали учениците от
трупата на г-жа Герасимова, които тази година ще представят училището на фестивала на
франкофонските ученически театрални трупи в Тулуза.
Г-жа Богданова разказа подробно за работата на училището по Проект „Успех” ,
по който 265 ученици работят по 24 дейности. Съобщи също, че гимназията има спечелен
проект по програма „Коменски”, свързан с театъра, информира и за спортната дейност в
училището.
Във връзка с обсъждането на възможностите за извънкласни дейности Данаил
Данаилов попита дали има занимания по народни танци. Г-жа Богданова разказа, че тази
година работи само клуб по латино танци, тъй като по финансови причини не е бил
подновен договорът с преподавателя по народни танци – поисканото от преподавателя
заплащане се е оказало прекалено голямо за възможностите на гимназията.
Г-н Гълъбов съобщи, че след плащане на таксите за организиране на изпитите
DELF в касата на Настоятелството са внесени около 3 хиляди лева (да се даде точната сума)
По 1 точка единодушно бяха взети следните
Решения
-

-

Със съдействието на ръководството на училището да се провери в
Районния инспекторат по образованието какви са възможностите за
организиране на курс за компютърна квалификация за родители.
Да се помести на сайта на гимназията съобщение, че се търсят оферти за
организиране на занимания по народни танци за ученици и родители.
При удобен случай Съветът на настоятелството да направи кратка
обиколка на сградата на гимназията, за да се запознае по-добре със
състоянието й и да прецени кои най-належащи проблеми могат да бъдат
решени.

По точка 2 бе обсъдено искането на Ваня Ботева, рководител на Клуб
„Математическа лингвистика” по проект Успех за финансиране на разходите за участие
на седем ученици от гимназията в Национално състезания по математическа лингвистика
, което ще се прповеде в Сливен от 29 март до 31 март 2013 г.
По тази точка единодушно с гласуване бе взето следното
Решение
- Да се отпуснат за работата на Клуб „Математическа лингвистика” 441.00 лева
(четиристотин четиридесет и един лева) за заплащане на две нощувки в Сливен и накса за

участие на учениците в конкурса.
По точка 3 бяха изслушани Антоанета Балканска и Данаил Данаилов, които
представиха оферти на четири фирми (Йека, Нико-Смолен, Униформа и Галант) за
ушиване на тоги, изработване на шапки и шалове за дипломатирането на
дванайсетокласниците и за представители на ръководството и учителския състав.

Решение
-

Парите от сметките на настоятелството
инвестиционна банка на Открит депозит.

да

се

прехвърлят

в

Първа

По точка 4 на събранието отново бе обсъден въпросът за купуване на озвучителна
техника, която да се използва при тържества и други масови мероприятия в гимназията.
Както и на събранието от 13 ноември, бе изразена готовност да се отпуснат до 1500 лева за
тази цел, но само след разглеждане на конкретни оферти. Решено бе да се потърси
експертната оценка на г-н Данчо Вакъвчиев, член на настоятелството, и след това въпросът
да се обсъди отново.
Г-жа Ралица Ковачева препоръча да се провери какви възможности има за канене
на преподавател от чужбина по програма „Коменски“ на Европейския съюз.
Обсъдена бе и идеята Ученическият съвет да организира продажба на торбички с
логото на гимназията. Засега решение по този въпрос не бе взето, препоръчано бе
въпросът да се отнесе от учениците първо към дирекцията.
Разисквана бе отново и идеята за завършващите да се купят тоги и шапки, които да
се използват за церемонията по дипломирането и които да са оборотни. Антоанета
Балканска се ангажира да проучи колко би струвало купуването на 200 комплекта.
След като бе изслушана информация на Николай Гълъбов за състоянието на
документацията, свързана с плановете за изграждане на физкултурен салон на
територията на гимназията, единодушно бе гласувано да се отпуснат до 500 лв. за
актуализиране на визата за строителство. Задачата се възлага на председателя на Съвета.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 21:00 часа.
Решено бе, че следващото заседание ще се състои в началото на март 2013 г.
П р е д с е д а т е л:
С е к р е т а р:
С ъ в е т на н а с т о я т е л и т е:

Данаил Данаилов
Аделина Иванова
Тихомир Попов

(Николай Гълъбов)
(Милена Милева)

Любомир Янакиев
Нина Иванова

